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ಶ್ರೀ 

ದಾಸಬೋಥಧಥ 
ತಾಳೀಕೋಹಟಿಯ 

ಶ್ರೀಮತ್ಪರನಮಹಂಸ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಮಹಾರಾಜ ವಿರಚಿತ 

ವೇದಾಂತಗ್ರಂಥ. 

ಆಗಾ 

ಪ್ರಕಾಶಕ; 

ವೆಂಕಟೀಶ ಗಣೇಶ ಗೋವೇಕರೆ 
ಥ್ರೀಮಠ, ಬಾಡ. (ಕಾರವಾರ.) 
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ಲ 
1) ಥಾ ಅ ದ ಅಕೀಡ್ ಇಸ್ ಸಬಾ ಆ ಆಫ್ . ಅವಯಾಜವ್ಕ್ಯ. ಬ 6 ಓಂ ಫ್ರ 

ದ್ರ ಒಡ ಕತೆ ಸ ಜಾ ದತ್ ಪಟದ ವ ಷ್ಟ 1ಡಿ ಪ್ರಿ ಹಾ ಶಾ ಜ್ ಯ ಕ ಆಾಲಳ 
ಆ ಟ್ರ 

ಹಾ 

ತ ಗ ಅ ಇಗಟ್ 

ತ *ಣಪಈಕ 

ನೆಂತಗನೇಶ ಗಣೇಗೆ ಗೋಗನ್ಡುಕೆರೆ. 

ಪ. ಜತ ಚಜೀಬರಾನಿಗ ಆನರ್ ಕನ ಚಡ ತಗ್ಗಿಗೆ, 

ಆ. ಸಸಿಶ್ರೆ ಕ್ಕೂ. ಇ. 

ಸ ರತ ನ ಕಜ ಸು ಸುರು ಎ ಸಂ ಬಕ ದ್್ ಹಿವ್ಯಯ್ಕ 

ಕಾ ತೂವದ ಪ್ರೀ ಭ.ದಿಕುಡದ್ಟ ೫ ಒದ ನಾರ್ುಡೆು 

ಇ. ಆರ”. ಶನನನಗಪ ; ಸನಾಗಷ್ಟ; ಮಾಸಿಕ, ವಾಗ್ಯಿಲಾಸೆ ಹನರ್ತ್ರ್ಸ್, 
ಹ ಹಿ 

ದ್ ಯು ಬಪೌಳ ಹುಬಳಿ. 
ಆ ರ್ತಿ 

೧೯೩೩ ನೆಯ ಮಾರ್ಚ. 

ಇರು ಎ 1 ಎಟಿ ಬಿ. ರ್ಯ ತ್ 
ಕುಡಾ 

ಅತೆ ಳೆ ಇಷ್ಟ್ 
2೬ 235% 

ಢಿ 

ಸಿಸ್ ೧೬೬ನೇ ಇಟ್ಟರೆ) ೨೫ ಅಸಿ ಇ 

ಅಳ ಗ್ನು ಇಲೆ ಕ ಇ. ಜಾತ ಲೀ ಇಟ್ 
ಈ ಜ್ಞ ನು ಕೆ ಕೆ..26. ನಿವ ಪನ್ ನ ತೆ ಆಸ್ತಿ 4 ನ್ ಹ ಪಡಿಕ  ಿ ಣೃ 

4 

ಕ್ ಗ 0 ಆಸೆ ೧ ಡಾ ಫ್ ಬರ್ ಕಿ 
33 ನೆಲ ಆಂ ) ಜೆ ಳೆ. 22೧೬ ಅ ಟಾ ತಕೆ| 

ಕ. 5 ರೊ 



೦ತ ವೇದಂ ಗ್ರಂಧಗಳು ಬಣಳೇ 

ಕವ ಇದ್ದದರಿಂದ ಈ .. ನತೆಯನ್ಯು ಸ೧ರ್ಣಪಟು ಬೇಕೆಂಬ ಹೇತುವಿ ಕು ಶಿ ಹ ಭ್ರ 

ನಿಂದ. ಮತು ರ್ರೀನುಟ್ಟ್ನಜಗುಣ ೨ವಯೊ”, ಮುಂತಾದ ತತ್ತಜ್ಞ್ಲನಿಗಳಂದ 

ಟ್ ೬೪) ನ್ನ ಸತ ನ ರ್ ಈಗೆ ಉಾತ್ಸಾ ಬಬ್ಬ ಟ್ ಹ ಎ ಡಾ 
ರಚಿ; ವಬ್ಮ 11 ೧೧.1 ಆ 53 ಸಿದ್ದನ ಗಿರುತೃ ಪಾ ಗ್ಕೂ ೭ ಹಿ ಬಳ್ಳ ಸ್ರ್ರಚ. ರದಳದ 

ಬ 
ಹಳೇಗನ್ನ ಡ ಶನ ಗ-ಎ ಅನ್ರಿಗಳಲ್ಲರುವದಲಿಂದ ಆ ಗ್ರ ಧಗ ಕಸ ದುರ್ಬೋಧಿ 

ವಃ ಹವೆ ದಮ ಕಂಡು, ಮುಮುಕ್ಷು ಜನರಿಗ ಸುಲಭ ಯಿಂದ ಜ್ಲ್ಲನ 
ಸ್ ೫. ಇ ಅಡೆ ಗೆ ದ ಇಲೆ | ಗಾ ಅಲಾ ಳಿ ವಾಗುವಗೋಸ್ಕರ ಶ್ರೀಮತ್ಪ .ಮಹಂಸ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಂದ 

ಇಗರುಸ ರಾ. 2ಗ ಂಧನ್ತ ಇಎಜಸು ಓತು. ಅದಂಲ್ಲ್ಪ ಹಳಿ-ಗನ್ನಡ ಶಟ 
ಡೆ ಆಲ್ 2 ಆ ಡ್ನ ಆ 

ಗಳು ಹಾಗು -೦ಬಗ" , ಶೇಂರುಪವದರಿಂದ ಅನಿಷ್ಯನಂಗೆ 2`ಯುವದು 

ಕಃ್ನ,ಸ ಧ್ವನಾದಿತೆಂ. ದ2೫ರಬಂದ ಇದನ್ನು ಚಚ್ಚಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 
ಆತ್ಮ 

ಸಂಧಿಮಾಡಿದೇ. ಅವರಿಂದೇ ರಚಿನ್ಟದ್ದಿತ 

ಇದನ್ನು ಬಹ್ಮಕ ಲಎಂದ. ಸ್ತಸಿದ ಮಾಡಬೇಕೆಂತ ನ.ಫ್ಸಿ ಯಟ್ನಸುತಿ 

ದವು. ಆದರೆ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಂದ '.ಘೃಗಮು ಎೀ ಸು ಸಜನ 

ನರಿಹಾರವಾದರಿಂದೆ ಲ್ ಈಗ ಛ *ಸಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೆ 

೨ 5 ವಿಗದಮೂಲಕ ಮ.ದ್ರಿಸ ನ ಗ್ಗೆ ಇಟ ತಪ್ಪು 

ಗಲು ಸಟಟ. ಶೆರಿರಬರುದು. ಅದಕೆ ಇವವಲರುವ ಅರ್ಧದಕಡಿಗೆ 

ಆಕ್ಷ,ವಿಟ್ಟು ಓದಿ “ಕೊಂದು, ಓದುನಾಗೆ ಹೂರಓತಪ್ರು, ಗಳನ್ನು ತಿಳುಹಿ 

ಸಿದ ಅವಂ ಆಭಾರನೆನಿಸಿ ಇದರ ಎರಡನೆ" ಅವೃತ್ತಿಯ ನೇಲ್ಫಿಯ ಆತಪ್ಪು 
ಡ ಆದ ತಪು, ಗಳಒನ್ಗೆ ಕೃಮಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಪ್ರಕಾಶಕ. 

ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ. 
೧೮೯೫ ನೇ ಇಸ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರೀಗಳೇ ನೂಲವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ತತ್ವ 

ಬೋಫಾಲಯ ಶಿಲಾಯಂತೃದಲ್ಲ ಮುದ್ರಿಸ್ಕಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಾಡಿಸಿದ ಈ ದಾಸ 

ಬೋಧವು ಇದೀಗ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣ ವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಿಗಬಹುದೆ? *' ನುಡಿ ವೇದವೆನಿಸಿ ” 

ಎರ ಬತರಹದ್ದಿ ೀ ಭ:ಷೆ ! 
ಇತ್ರ 

ಹಾ ಬ್ 



ೇೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪದ್ಮನಾಭಮಹಾರಾಜ ತಾಳೀಕೋಟ., 

ನಮಃ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭಾಯ ಹಂಸರೂಪ ಧರಾಯಚ | 

ಸದಾನಂದ ನಿಮಗ್ನಾಯ ಜಿತಗೋರ್ಗುರುರೂನಿಣೆ | 

ದಿಶ೯ಳ ನೇ ಇಸ್ವಿ) ಶಿಷ್ಯ 3 ಹರ್ಕಿ ಢೀಸಾದ, ವಾಡೀಕರ. 





ಭಾಗ 

14 

೬ 

೧೪ 

೫ 

೧೬ 

೭ 

೮ 

ಗಳ 

೨೧ 

ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯು. 

ನಿಸಯಗಳು. ಸೃಷ್ಠ 

ಮಂಗಲ್ಮ ಸಪೃಸ್ತ್ತವನೆೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಂಗಳು (; 

ಜನಿ ಸುತ್ತು ಆಜ್ಞುನಿಗಳ ವರ್ತನದೊಳಗಣ ಭೇದೆಗಹಜು, ಪ 

ಜಃ ತ ರ್ಥ ಉಪಾಯ) 3 

ಇಡಾ ೦.೮ ನಗಳ ಫಲಗಳು ಈ ಕ್ಷ 

ಸಬಳ ಕಥನಂ. 
ಮೊಕ್ಷಲಕ್ಷಣಂ, ಛ 
ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪ ಲಕ್ಷಣಂ 21 

ಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸಮಾಧಾನಿ 

ಅಹಂಬ) ಹಶ್ಫೂತಿಣರೂಪ ಮಾಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂವವಾಗದೆ 

ಜಗತಿ"ವಂ ಮಾಡಶಕ್ಕಂಧದ್ದು ಗ:ವಕಾರಣ, 

ನಿರ್ವಿಕಳ್ಸಿ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ, ಹ್ಯುಗಾಯ್ತು? ಮುಂತಾದ ಪ್ರತ್ನೈ 

ತ್ರಿಗುಣ ಕರ 

ಪಾಸಪ್ರಣ್ಯಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತು ಫಲಗನು, ಕ 
ಅನ್ಯರ -ಶೃಮಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಮ ನಿದ್ದಾ ಗೂ ಗ್ರಹಣ 

ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಳ್ಯ್ಯಗಳಲ್ಲ. ೮ 

ಕರ್ಮ ಖಂಡಣಂ. ೧೦ 

ಕರ್ಮಜ್ಜ್ವಾನ ಸಮುಚ್ಚಯ ಖಂಡಣಂ. ಗ 

ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಿರ ಪುಧಿತ್ವ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟ 

ಪಂಚಧ: ಮುಕ್ತೆಗಳು. ಗ 

ಸದ್ಗುರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣುಹೋಗುವರಿ*ತಿ ಮತ್ತು 

ಗುರುಭಕ್ತ ನು ಜ್ಗಿ ನವಾಗದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ್ಯೂ 

ಅವನಿಗುತ್ತನ ಭು ಗತಿಯು, ೧೪ 

ಉಪಕ್ರಮ್ಮ ಪಂಚೀಕರಣ್ಮ ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲ ಜುವರೂನಿಗಳೆ ಂದ 

ಈಶ್ವರನ ಪ್ರವೇಶ ಅದರಿಂದವನ ಈಶ್ವರತ್ತ್ವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ 

ಯಿಲ್ಲ 1 ಈಶಸೃನ್ಸಿ, ಇವಸ್ಥ ಫ್ರಗರ ಏಿಭಾಗಗ-ು ಗಿ 

ಜೀವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶಿಸಿದೊಡೆ ಒ್ರಹ್ಮರೂಪನೆ* ಆಗುತ್ತಾ ನ್ 

ಕೂಟಸ್ಥಲಕ್ಷಣ,. ಜೀವಲಕ್ಷಣ, ಏಶೇ (ಷಣಂಗಳಂ ಬಿಿಓ ಉಳದ 

ಜೀವನು ಕಣಟಿಸ್ಥ ರೂಪನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ೨. 

ಕೂಟಸ್ಸ ಬ್ರಂಹ್ಮಂಗಳ ಅಭೇದತೆಯು, ೨? 



ಲು 

ಭಾಗ. ವಿಷಯಗಳು. ಪೈಷ್ಮ. 
೨೨ ಮಹಾವಾಕ್ಯವಿವರಣಂ. ೨೨ 

೨೩ ಜಹದಾದಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ 

ಮಹಾವಾಕ್ಯಾರ್ಧವಂ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕಾರವು, ೨೩ 

೨೪ ಮನನ ನಿದಿಧ್ಯಸನಂಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು. ಅಭ್ಯಾಸದ 

ಅವಧಿಯು, ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಚಿತಾದಿ ಮೂರುಕರ್ಮಗಳಿಲ್ಲ ೨೫ 

3೫ ಸಂಚಿತಾದಿ ಮೂರು ಕರ್ಮಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ೨೭ 

೨೬ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ೨೮ 

೨೭ ಆತ್ಮಾ ಹಾಗು ಜಗತ್ ಇವುಗಳು ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಿಗಳಿದಾ_ಗ್ಳೂ 

ಇವುಗಳ ವಿಕತ್ವವು. | 
೨೮ ಅತ್ಕಾನಾತ್ಮ ನಿಚಾರವು. 5೯ 

ಪ್ರಕರಣ 
| ಗ ಸ್ಥೂಲದೇಹ `ಿರಸನಂ. | 

೫ ೨ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬೇಹ ನಿರಸನಂ ಹ 
ನಿಭಾಗ 

3 ಸೆ ೧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೆಹ ನಿರಸನದ ೧ನೇ ಪ್ರಕಾರವು, | 
ಜೆ "೨ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಸ್ಥೂಲ 

ಸೂಕ್ಸಾ *ದ್ಯುಪಾಧಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ. ಗ 

& ೫». ೩ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವದೆ, ಓಲ 

1. ೪ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಿಗೆ ಕೋಟಾವಧಿವಾಸನೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ 

ಬಾಧಕಗಳಲ್ಲ. ೩೯ 
| *. ೫ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ ನಿರಸನದ್ದೆ ರಡನೇ ಪ್ರಕಾರವ್ಪು ೪೦ 
ಕ ೩ ಕಾರಣದೇಹ ನಿರಸನಂ, ಟ್ಟಿ 

ಸ ೪ ಮಹಾಕಾಂಣದೇಹ ನಿರಸನಂ, ಭಜ, 

೨೯ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಸಮಾಶ್ರ್ತಿ, ಳು 



ದಾಸಬೋಧ 
ಇ ಿಿಯ5| ಯಯೌ 

(ಶ್ಲೋಕ ಅಖಂಡಮಾನಂದನುರೂಹಮೇಸೆ | 

ಮದ್ದೈತನುಸ್ರಾಣಮಜಂ ಸುಶಾಂಡತಂ1| 

ನಿತ್ಯಂ ನಿರಾಕಾರಮಕಲ್ಪಕೆಂರಂ | 

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಂ ಸತತಂ ನಮಾನಿ ೧! 

ಪರಾತ್ಪರಂ ರುದ್ಧಮಕಲ್ಮನಂ ಕಿವಂ: 

ನಿರಿಂದ್ರಿಯಂ ಪೂರ್ಣಮಭಿದ್ರವಕ್ಸರಂ | 

ಅಗ್ರಾಹ್ಕ ಮದ ಶ್ಯ ಮಭೇದನಮದ್ಯಯಂ 

ಸ 'ಯಂಸ್ರಕಾಶಂ ಸತತಂ ನಮಾಮಿ ತಂ! ೨/| 

ರೂಪವದಿಂದರಿದು ಆದರ 

ರೆಂತರದಲ್ಲಿ ಗುರುನೆೌವೆಯ 

ಇಇ 

ಪನ 
ಬ ನೂ ನ ಸ ದದ 

ಖಕ ಆ ಡಿ.1 ತಸ್ಯ ಸ ಲದಲ್ಲಿ ್ರ ಸಗ್ಗ ವದನ ಸದ್ಧುರುಗ ನನ್ನು ನ್ ಗು -ಂಗ ಭ್ರಣಿ 

ಗ ಮಾಡಿ “ನತ್ತ ದೊಂದು ಜನ್ಯ ತ್ಯಾ ಭಳೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು 
ಲೆ ಗುರುಗಳು ಅಭಯವಂ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಲೆ ಪಸೃಸ್ನಿಮಾಡಲು ನಂಭಿಸಿದನು 

ಸಜ ಹೇ ಗುರುಗಳೇ ಈ ಜೀವಂಗೆ ಬ;ಧ ವಾವದು? ಇದನ್ನೆನಗೆ 

ದಸುಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು, 



೨ 

ಗುರುಗಳು:-- ಹೇ ಬಾಲಕು ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಬಂಧವು. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ದಯಾಸಾಗರಾ ಮೊಕ್ಷವು ಯಾತರಿಂದಾಗುತ್ತಥೆ ? 

ಗುರುಗೆಳು:-- ಸ್ವ ಸ್ವರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಿಂದ, 

೨ನೇಭ್ಭಗ. 

ಜ್ಞಾನೀ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನೀ ಜನರ ವರ್ತನದೊಳಗಣ ಭೇದಗಳು. 

ಶಿಷ್ಯ. ಜ್ಞುನೀ ಹಾಗಚ್ಹ್ವಾನಿಗಳ ವರ್ತನದಲ್ಲಿ ಭೇದವ:ವದು? 

ಗುರುಗೆಳು;-- ಅಜ್ಜುನಿಯು ತಾನು ತನ್ನನ್ನು -ತಿಳಿಯದನೇಕ ವಿಕಾರ 

ಗಳುಳ್ಳ, ಜಡ್ಕ ಸಾಶಿವಂತ, ದುಃಖರೂಸವ:ದ ಸ್ಥೂಲ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಕಾರಣವೆಂಬ 

ದೇಹೆತ್ರಯದಲ್ಲಿ ಅಹೆಂಕ:ರ, ಹಾಗಿದರಲ್ಲಿಯೊ ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಮಕಾಶಂಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ; ಅವುಗಳು ವಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದ ಕರಣ ಚಿಂತೆ ದುಃಖಂ 

ಗಳನ್ನು ಥಿರಂತರಡಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಯು ನನು 
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣುದ್ವಯಾದ್ವೈತನಿದ್ದೇನೆ, ಹುಗೂ ಸರ್ವದ್ವೈತವೆನ್ನ 

ಮೇಲೆ ,ಕಲ್ಪಿತವದೆಂದೊಡೆ ಸತ್ಯತ್ವದಿಂದದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳಿ 
ಯುತ್ತಾನೆ; ಆದಕಾರಣ ಚಿಂತೆ ಶೋಕಂಗಳಂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಆಜ್ಜನಿಯು 
ನಂನೇ ದೇಹನೆಂದು ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತಾನೆ; ಆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಸಂರಕ್ಷಣ 

ದ್ದಶೆಯಿಂದ ವಿಸಷಯಂಗಳನ್ನಿಚ್ಛೆ ಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಜ್ಞುನಿಯು ತನ್ನನ್ನ 

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪದಿಂ ನೋಡುತ್ತು ನಾದಕಾರಣ ಬ್ರಸ್ಮ್ಕ್ಕೆ ನಿಷಯಂಗಳ ಜರೂರ 

ವಿಲ್ಲಾದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯೇಜ್ಛೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಲನಿಯು ತಾನೇ ಆನಂದ 

ರೂಪನೆಂದರಿಯುವದಿಲ್ಲುದ್ದರಿಂದ ನಿಷಯಗಳಿಂದೇ ಸುಖಿವಾಗುತ್ತದೆಂದು ತಿಳಿ 

ಯುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಜ್ಹುನಿಯು ತುನೇ ಆನಂದ ನೆಂದರಿದಕುರಣ ತನ್ನಿಂದೇ 
ತೃಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ... ಅಜ್ಜ್ಞ್ಹನಿಯು ಸ್ವದೇಹ ಮತ್ತು ಸ್ವಕುಟುಂಬಗಳ 

ಪೋಷಣೆದ್ಸೆ ಕತೆಯಿಂದ ಹ್ಯಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡುತ್ತುನೋ ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಯು 

ಪ್ರಯತ್ನವಂ ಮಾಡಿಜೊಡೆ ಅದೆ ಬಗತ್ಶದ ಸತ್ಯ ಹಿತ:ರ್ಥವಾಗಿರುವದು. 
ಪರಂತು ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲ ಸತ್ಯಬುದ್ಧಿ ಯಿದ್ದಮೂಲಕ ಅದು 

ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗದಿಷ್ಟೊಡೆ. ಹ್ಯಾಗೆ ದುಃಒವುಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ 

ಅದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯತ್ತಬುದ್ಧಿ ಯಿಲ್ಲುದ್ದರಿಂದಾಗುವದಿಬ್ಲ 

ಕ್ನಿನೇ ಭಾಗ, 
ಜ್ಞಾನಪ್ರಾಸ್ತ್ಯರ್ಹ ಉಸಾಯ. 

ಶಿಷ್ಯ: ಜ್ನುನಪ್ಪುಪ್ತಿಯ ದೆತೆಯಿಂದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 



೩ 

ಗುರುಗಳು: ತನ್ನ ವರ್ಣುಶ್ರಮಗಳಿಗಾವಾವ ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಡಲ.ಚಿ 

ತನೆಂದು ನೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತದೋ ಆ ಕರ್ಮಂಗಳಂ ಮಾಡುಕ್ತಿರ ೦0೧೬. ೬ 

ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅವಿಹಿತ ಕರ್ಮಂಗಳಿಂದೆಲ್ಲಪ್ರಕಾರೆಗಳಿಂದ ತನ್ನ( ಅಹಿತವೇ 
೨9೨ ಡೆ ಬಗೆ್ಣು ಆಗುವದೆಂದರಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಾರದು. ಈಶ್ವರನ ಭಜನೆ, ಪೂಜನ 

ಧ್ಯಾನ, ಮುಂತುದ್ದು ಪ:ಸನೆಯನ್ನು ಅವಶಕ್ಯವುಗಿ ಮಾಡಬೇಕು 

೪ನೇ ಭಾಗ, 
ಕರ್ಮೋಹಾಸನೆಗಳ ಫಲಗಳು. 

ಶಿಷ್ಟ: ವಿಮಿತಕಮರ ಮತ್ತು ಉಪ:ಸನೆ ಇವುಗಳ ಫೆಲಗಳ:ವಾವು? 

ಇದನ್ನೆ ನಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಶಕೌಳಬೇಕು. ಸ 

ಗುರುಗಳು --ವಿಹಒಿತ ಕರ್ಮವಂ ಮಾಡೊ ಣದರಿಂದ ಸ್ವರ್ಗಾದ್ಯ ಮಾಹಿತ್ರ 
ದೊಳಗಣ ಅಧವಾ ಇಹೆಲೊಕದೊಳಗಣ ಭೋಗಗಳ ಕಾಮಕರೆ ಯಿದ್ದೊಡೆ 

ದೇಹ ಮ್ರಪ್ತವಾಗಿ ಆದು ಸಫಲವುನಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿತ್ರಶುದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 

ಈಶ್ವರ:ರ್ಪಣವಾಗಲೆಂದು ಮಾಡಿದಡೆ ಸಕಲಪನಪಂಗಳ ಕ್ಷಯವಾಗಿ ಚಿತ್ತ 
ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ, ಉಪುಸನೆಯಿಂದ ಚಿತ್ತವು ಏಕಾಗ್ರವಾಗುತ್ತದೆ, ಪುತ್ತು 

ಹೀಗಿದೊದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ:ಧನಗಳು ತಮ್ಮಿಂದತಾವೆ* ಉದ್ಭ ವಿಸಲಾರು ಭಿಸುತ್ತವೆ. 

೫ ನೇ ಭಾಗ, 
ಸಾಧನ ಚತುಪ್ಪಯ ಕಥನಂ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ನಾಲ್ಕ ಸಾಧನಗಳಾವಾವು? 

ಗುರುಗಳು;-- ವಿವೇಕ, ವೈರುಗ್ಯ, ಶಮಾದಿಸಟ್ಕ, ಮುಮುಕ್ಸುಶ್ವವು. 

ಶಿಷ್ಯ: ವಿವೇಕಮೆಂದೊಡೇನು? 

ಗುರುಗಳು`- - ನಿತ್ಯವಸ್ತುವಾವದು ಮತ್ತು ಅನಿತ್ಯವಸ್ತುವಾವದೆಂಬದನ್ನು 
ವಿಚುರಿಸಿ, ಒಬ್ಬಾತ್ಮನೆ ಸಿತ್ಯನಿದ್ದುನೆ, ತದನ್ಯತ್ಸರ್ವಪದಾರ್ಥಗಳನಿತ್ಯ ಆವೆ 

ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಶ್ಚೈಸುವದೇ ವಿವೇಕವು. 
ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೆ ಕಿಃಸಂಗನೇ ವೈರಾಗ್ಯವೆ2ದೊಡೆ*ನು 9 

ಗುರುಗಳು:--ಆತ್ಮಪ್ರಾಪ್ತಿಯಹೊರ್ತು ಅನ್ರಪದಾರ್ಥವನ್ನ್ಟಿಚ್ಛೆ ಸದಿರುವದು 

ಶಿಷ್ಯಃ-- ಶಮಾಡಿ ಷಟ್ಕಿಮೆಂದೊಡೇನು ? 

ಗುರುಗಳು:-- ಶಮೈ, ದಮ್ಮೆ ತಿತಿಕ್ಷೆ ಉಪರತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಮಾಧಾನ 

ಗಳೆಂಬಾರು ಕೂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಮಾದಿಷಟ್ಯವೆಂದಿನ್ನು ತ್ತಾರೆ, 



೪ 

ಶಿಷ್ಯ: ಕಾ ಶವೆ:ಮೆಂಮೊದೇನೆ ಕಾಲ ಸ 

ಗುರುಗೆಳು:-- ನಿಷಯದಕದಿಗೆ ಹೋದಂಧ ಮನಸ್ಸನೆ 

ತಿರಿಗಿಸುವದು. 

ಶಿಷ್ಯ: ಹೇ ನಿಜತೇಂದ್ರಿಯೆನೇ ದೆಮಮೆಂಪಬೊಡ್ಡೆ್ ನು? 

ಗುರುಗಳು.-- ವಿಷಯದಕಣಿಗೆ ಹೊಗುವಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳೆಂ 

ಅಕರ್ಷಿಸುವದು, 

ಶಿಷ್ಯ: ಹಾ ಶಿಕಿಕ್ಷೆಯೆಂದೊ ದೇನು? 

ಜಟ್ ಶ.ನನ್ಯುಯವಂ ಮಾಡದಾಡಾದರೂ ತನಗೆ 3ಸೆವೆಂ 

ಕೊಟ್ಟರದನ್ನು ಕೋಪಟೊಳ್ಳದೆ ಸಹನಮಾಡುನದ್ದು 

ಶಿಷ್ಯಃ-- ಉಪರ2ಯೆಂದೊದೇನು? 

ಜಾತ ಸವ ಕರ್ನುಂಗ'ನಣ್ನ ತತ್ಸುಧನನನಣದೆ ಸ್ತೀ ಪುತ್ರ 
ಧನಾದಿ ನನ್ನೂ ತ್ರಜಿಸು,ವದು. 

ಶಿಷ್ಯ ಜೇ ತೆಂದಿಯೇ ಶ್ರದೆ ದ್ದೆ ಯೈಂಜೊದೇರು? 

ಗುರುಗಳು. ಗುರು ತ ಮುಕ್ಚೇಗಳೊಳಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವು 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ಶಿನಂತಾ ಸಮಾಧಢಾನಮೆಂದೊದೇನು? 

ಗುರುಗಳು... ವೇದ-ಂತಶ್ರವಣಪಶೆಯಿಂದೆ ಮೆನನ್ಸನ್ನುಸಿ ರದಿಡೆವಡು, 
ಷ್ 

ಶಿಷ್ಯಃ ನಾ ಮುಪ್ಪುಕ ನೆ ತ್ ನಬಿ ಬನು 

ಜು . ಮೋಸ ಚ ಟೆ ಖು. 

೬ ನೇ ಭಾಗ, 
ಇ ತಿ ಮೋಕ ಲಕಣಂ 

೦೬% ೦ 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಉಟ3[ ಇಕರೋಶು3 

ಗುರುಗಳು -- ಕೇ ಬಜತ್ಸೆ ಇದಣುತಕ್ಕೆರವು. ಆ:ಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿನಗೆ 
ಹೇಳಿದೆ; ತ ಕ್ರ ನಿಕಗೆ ೩ ಳ೪ಿಯಲಿಗಂದು ಶೂರುತ್ತಗಾದರೆ ಪುನಃ 

ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರವಣಮಾಡು.. ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗ'ಗೆ ಬನ್ಮವೇ *ನರಣವು 
ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ಮ ಪಂಸಕ್ಕಿಚ್ಛೆಬ್ಬೀಶಮುಂತ-ದವ್ವಗಳು ಅಷ್ಟುಗಳಿಗೆ 

ರ್ವ 

ವಿಸರೀತ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸ್ವಸ್ವ:ೂವದ್ದ. ಅಬ್ಬ್ಮನವು, ಹೀಗಿದ್ದಕಾರಣ 
ಪ ವ ಇ: ನಪಂ ಸಔ ಬ ಸ್ವಸ್ನರೂ; 0 ಆ ಅಜ್ಜಾನೆಪಂ ನ 2 ನ ಸ್ಹ ರೂಪದ ಜ್ಞಾನದಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ನ ಏರೊ ವೃಕ್ಷದ ಬೊಡ್ಡಿಯನ್ನು 
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ಗುರುಗಳು:--ವಿಚಾಂರದಿಂ ನೋಡಿದೊಡೆ ಬ್ರಕ್ಮ್ದ 

ರೆ. ನಿಚ 
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ಹೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಅಣು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಕಾರಮಾಡುವ€ಧಾಬ್ದಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ 
ಬ್ರಹ್ಮವು ನಾನೇ ಬ್ರಕ್ಮವೆಂದೆಕ್ಲಿಅನಕ್ಕೆ ಕೋಷವಾವದು ? 

೯ ನೇ ಭಾಗ. 

ಅಹಂಬ್ರಸ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿರೂಸ ಮಾಯೆಯು ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ 

ಲೀನವಾಗದೆ ಜಗತ್ವಂ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗುವ ಕಾರಣ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಬ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಂಬ್ರಕ್ಕ್ಸ್ಪೂರ್ತಿರೂಪ ಮಾಯೆಯುಂಟಬಾಯ್ತು; 
ಅದು ಯಥಾರ್ಥನಿದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಮಾಡುವಂಥದ ವಿ ಅದಕ:ರಣ ಇದು 

ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಬೇಕು. ಸರಂತು ಹಾಗುಗದೆ. ಜಗತ್ತವಂ ಮಾಡ 

ತಕ್ಕಂಥಾದ್ದು ಹ್ಯುಗ: ಯ್ತು? 9 

ಗೆರುಗಳು:-- ಅಹೆಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪ್ಪರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರುಮಾಡದೆ. ಜಗತ್ಯಕ್ಕೆ 
ಕಾರಣವಾದ ಪಂಚಮಹ: ಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರುಗುಣಗಳುತ್ತ ನ್ಮವಾ ಟ್ರ 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಅವು ಹ್ಯುಗೆ ? 

ಗುರುಗಳು:-- ೨ಹಂಬ್ರಕ್ಮ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ದಾನಶವಕ.ಶವೋ ಅದೇ 

ಆಕಾಶವು. ಆವ ಚುಂಚಲ್ಯವೋ ಆದೇ ವಾಯು. ವಾಯುವಿನೊಳಗೆ ಸೀತೋ 

ಸ್ಲಗಳೆಂಬ ಭೇದಗಳಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ; ಅವುಗಳೊಳಗಣ ಉಷ್ಣತ್ತನೇ ಅಗ್ನಿಯು. 

ಮತ್ತು ಹೀತತ್ವನೇ ಆಪವು, ವಯನಿನ ಜಸತ್ವದಿಂ ಗಿಡಗಳು ಮುರಿಯು 

ತ್ತವೆ; ಅವಕ ರಣ ವನ:ಯುವಿನೊಳಗೆ ಜಡತ್ವವದೆ; ಅದೇ ಪೃಧ್ವಿಯು. 
ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂಬ ಯಧಾರ್ಧಜ್ನಿನವೇ ಸತ್ವಗುಣ, ನಾನೆಂಬ ಹಂಕಾರವೇ 
ರಜೋಗುಣ, ಮತ್ತು ಅಬ್ರಕ “ಪದುರ್ಧನಿಲ್ಲ ಅ ನಾನೇ ಬ್ರಕ್ಮವೆಂಬುವದೇ 
ಮೂಢತ್ತ ಅದೇ ತನೋಗುಣಾನ್ರ. ಅಸಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ಫೂ ರ್ಕಿರೂಪ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಾಪ ಪಕಚೈತನ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಕೂಡಿ ಆವ ಈಶನೋ 
ಅವನು ಮಾಯಾಭಿಮಾನಿ ಯಿದ್ದ ದ್ಧರಿಂದ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರು ಗುಣಗಳ್ಳ 

ಆತನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪರಂತು ಅಸ್ರ ಶುದ್ಧ ಆವೆ, ಜೀವನ ಗುಣಂಗಳಂತೆ ವ:ಲೀನ 

ಗಳಲ್ಲ... ಆ ಗುಣಂಗಳಯೋಗದಿಂ ಈಶ್ವರನು ರಜೋಗುಣದಿಂದುತ್ಬಶ್ತಿ, 
ಸತ್ತಗುಣದಿಂ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಜೂ ಲಯವಂ ಮಾಡಿದನು. ಈ 
ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯೆಯು ಜಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಸ್ತವೀಳ ಕಾರಣ ವಲದೆ ಜಗಸೈವಂ 

ಮಾಢತಕ್ಕಂಥಾದ್ದಾಯ್ವು, 



ಶ್ರ 

೧೦ ನೇ ಭಾಗ. 

ತ್ರಿಗುಣ ಲಕ್ಷಣಂಗಳು. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಸಶ್ವಗುಣಮೆಂದೊಡೇನು? 

ಗುರುಗಳು: -- ಯ.ಧುರ್ಥಜ್ಜ್ಞಾನವೇ ಸತ್ತಗುಣವು 

ಶಿಷ್ಯ:-.- ರಬೋಗುಣ ಮೆಂದೊದೇನು? 

ಶಿಷ್ಯ: -- ತಮೋಗುಣ ಮೆಂದೊಡೇನು? 

ಗುರುಗಳು. -- ವುೂಢತ್ತವು 

೯೧ನೇ ಭಾಗ. 

ಪಾಪವಪುಣ್ಯಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮತ್ತು ಫಲಗಳು. 

ಶಿಷ್ಠ--ನ ಪಮೆಂದೊಡೇನು? 

ಗುರುಗಳು. -- ವಿಹಿತಕರ್ಮೆವು ಮಾಡದಿರುವದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಿಹಿತವಂ 
ಮಾಡೋಣದರಿಂದಾಗುವ ದೋಷವೇ ಪಾಪವು, 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಪುಣ್ಯನೆ:ದೊಡೇನು ? 

ಗುರುಗಳು:-- ವಿಸಿತಕರ್ಮವಂ ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಿಹಿತವಂ 
ಮಾಡದರುವದರಿಂದಾವ ಶ್ರೇಯವೋ ಅದೇ ಪುಣ್ಯವು 

ಶಿಷ್ಯ:-_- ಪುಪದ ಫಲ ದಾವದು? 

ಗುರುಗಳು: ಫಿರಂತತ ಚಿಂತೆ ಇಸಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ, ಮುಂದೆ 
ಯಮೆದಂಡ, ಹಾಗೂ ನರಕವ:ಸವು. 

ಶಿಸ್ಯ:-- ಪುಣ್ಯದಫಲವಾವದು ? 

ಗುರುಗಳು: -- ಚಿತ್ತ ಸಮಾಧಾನವಿರುವದ್ಕು, ಇಹೆಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ 
ಯಾಗುವನಮ್ಮ ಸಕಾಮಪುಣ್ಯಕರ್ಮವಂ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಇಚ್ಛೆತಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾಗು 

ವದು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮವಂ ಮಾಡಿನೊಡೆ ಪಾಪಕ್ಷಯನಾಗೀಶ್ವರಾನುಗ್ರಹೆದಿಂ 

ಸಪ್ಗುರು ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರಂಗಳ ಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವು 

ಸ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದು, 



ಲ 

೧೨ ನೇ ಭಾಗ, 

ಅನೃವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವಿದ್ದಾಗ್ಯೂ. 
ಗೃಹಣ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯಗಳಲ್ಲ. 

ಶಿಷ್ಯೆ.-- ಸ್ವ ವರ್ಣುಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಲ್ಲ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಹಿತ 
ಕರ್ಮಂಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಫೀಪ್ರ ಹೇಳಿದಿ೦ಂ ಆದತಿ ಕ್ಷತ್ರಿ ಯಾದಿಕರು 

ಬು)ತ್ಮಣರಿಗೆ ಹೇ8ಿದೆಂಧ ಕರ್ಮೆಂಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲದ 

ಪ್ರುಸ್ತಿಯಾದೀತೋ? ಇಲ್ಲೋ? 

ಗುರುಗಳು:--. ಅಧೀಕ ಫಲವಂತು ಶಿಗಮ್ಯ ಪರಂತು ಅವರು ಈಶ್ವರನ 
ವೇದರೂಪಮಾದ:ಜ್ಲೇಯನ್ನುಲ್ಲಂಥಿಸಿದಬಗ್ಗೆ ಅಸರಾಧಿಗಳಾಗುತ್ತಾಕೆ. ಪ್ರರಾಣದ 

ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಲಾಗಿ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಆದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ದರೂ 

ವೇದಾಜ್ಞೆಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡಿಯಶಿಬ್ಲ. ಮತ್ತು ದಾರು ನೀಚರು ವೇದುಜ್ಹೆ 

ಯನ್ನುಲ್ಲಂಫಿ'ಸಿ ನಡಿದರೋ ಆವರಪಕೀರ್ತಿಯು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿಯೂ ಒನರ 

ಭಾಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಬರುತ್ತದೆ. ಆದಕ:ರಣ ಪರಧರ್ಮಾಚಕಣವಂ 

ಮಾಡಬಾರದು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವರ್ಣುಶ್ರಮಂಗಳ ಕರ್ಮವಂ ಮಾಡದೆ 
ಅನ್ಯವಣ೯ತ್ರಮಗಳ ಕರ್ಮವು ಮಾಡಿದೊಡೆ ದೇಕದಸಹ ಅಹಿತವೇ ಆಗುವದು, 
ಹ್ಯಾಗೀದೇಶದೆ ವಾಯ್ಠೊೇ ಹುಗೆಂದು ತಿಳ೪ಯಬೆ.ಕು 

ಶಿಷ್ಯ: -- ಸ್ವಧರ್ಮತ್ಯುಗದಿಂದ ಈ ಜಬೇರದ ಆಹಿತವು ಹ್ಯಾಗಾಯ್ತ? 
ಇದನ್ನೆನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಗುರುಗಳು;-- ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವ. ಬಿಟ್ಟು, ಕ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಟ್ರುಕ್ಮ 
ಣರ ಧರ್ಮವಂ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಕಮಾಡ ವೈಶ್ಯಾದಿಕರೆ ಧರ್ಮವಂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. 

ಅದರಿಂದನರ ಶೂರತ್ವವು ನಷ್ಟವಾಯ್ತು. ಅಸ್ಸೇ ಪರದೆ:ಶೀಯ ಜನರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ 

ಅಧಿಸತಿಗಳಾದರು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಿತೆದಸಲುವಾಗಿ ಬೇಕಾದವ್ರಕು2 ಏಶದ್ದೇ 

ಶೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದರಿದ್ರಿಗಳಂ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಆ ಗಾಯಕ್ಕೆ ದಂಡಿ 

ಸುವಂಥ ಬಲವ:ನ್ರು ದುರೂ ಉಂರದಿದ್ದಿಲ್ಲ [ಯಥಾರಾಜಾ ತಥಾಪ್ರಜಾ] 

ಈ ವಚನದಪ್ರಕುರ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಚರಣೆ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಲಂರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಆ ಆಚರಣರು ರ:ಜನಿಸೆ ಪ್ರೀಯನಿನ ಕುರಣಿ 

ಆ ಜನಂಗೆ ಶಾಸನವ:ಗದೆ ಉತ್ತೆಜನವೇ ಪ್ರುಪ್ತವಃಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ 

ಸ್ವಧರ್ಮನಾಶ, ಆದರಿಂದ ಸ್ವೃಶಕ್ತಿನಾಶ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಮಾನಧನಂಗಳನಿ:ಶವಾಗಿ 

ಈ ದೇಶವು ಅತ್ಯಂತ ತಿಕೃನ್ಟಾವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯ್ತು, ಇದರ ಮೇಲಿಂದ 

ಸ್ವಧರ್ನಾಚರಣತ್ಳಾಗನು ದುಃಖದ ವದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ 



ತಿ 

ಮನುಷ್ಯನು ತಮ್ಮ ವರ್ಣಾಶೃಮದೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಬಹಳ 
ಇರಿತ ಆಕೇಕ್ತ ಅದು ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ದಾವದಾದರೂ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಲಿ ಅದನ್ನು 

ಪರಂಪಕೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಗುತ್ತ ಜೆ. 
ತಂದಿಯ ಅವಯವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಗುಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪುತ್ರನಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಲ್ಪಾದರೂ ಇರುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ತಂದಿಯು ಮಾಡಿದ ಧಂದೆ 

ಯನ್ನೇ ಮಗನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಯಾಗುವದೋ ಹಾಗೆ 

ಬೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದ ಧಂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಲ್ಲಿ ಆಗದು, ಇದರ 
ಮೇಲಿಂದ ಪರರಧಂದೆಯಾದರೂ ಸ್ತ್ರೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದಮೇಲೆ ಪರಧರ್ಮಾಚರಣೆ 

ಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕವಶ್ಯನೇನು? ಇರಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 

ಪ್ರಕಾರ ನಡಿಯುವದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನಿಂದತಾನೇ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಜೇಕಾದವರು ಬೇಕಾದಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಹೋದೊಡೆ ಜೀವಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ 

ಭಳ ದುಃಖವನ್ನೇ ಭೋಗಿಸುವರು. ಇದರ ಜಿಶೆಯಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರನಿಯ 
ಮಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಡಿಯುವದಜೀೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವವದೆ. 

ಶಿಷ್ಟ: ಹೇ ಸರ್ವಜ ಶನೇ ಶುಸ್ತ್ರಾನುಸಾರವಾಗಿ ನೆಡಿಯೋಣದರಿಂಡ 
ಮನಸ್ಸು ಹ್ಯಾಗೆ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗುತ್ತ ದೆ? 

ಗುರುಗಳು--- ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರುಹ್ಮಣರು ಅಂತ್ಯಜರ ವ್ಯವಹಾರಮ ಮಾಡೆ 
ಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ; ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದೊಡೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂಗೆ ರಾಜ್ಯ 

ಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾಗುವಂಥದ್ವದೈೆ; ಪರಂತು ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಸ್ವಧರ್ಮರಿಷ್ಯನಿದ್ದದ್ದ 

ರಿಂದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಲೋಪವಾದೀತೆಂಬ ಭಯದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆಶೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಧರ್ಮಾಚರಣದಿಂ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಾಧೀನವಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಥವಾ 
ಒಬ್ಬ ಸ್ವಧರ್ಮನಿಷ್ಠನ ಮನಸ್ಸು ಪರಸ್ತಿ ಸ್ತ್ರೀಯಳಮೇಲೆ ಹೋಗಲಾಗಿ. ಪರಸ್ತ್ರೀಯಳ 
ಕಡಿಗೆ ಹೋಗುವದು ಸ್ವಧರ್ಮವನ್ಲೆ ರು ತಿಳಿದು ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಿಲ್ಲಾ 

ದೊಡೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಾಧೀನವಾಯೋ್ಯೋ ಇಲ್ಲೋ? ಇರಲಿ ಸರ್ವರು 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಹೋದಕೆಲ್ಲಜಾತಿಗಳಿಗೆ 
ಪರಸ್ಪರರ ಜರೂರ ವಿಶೇಷವಾಗುವದು; ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಪುರುಷನ ಅವಶ್ಯಕತೆ 

ಹಾಗು ಪುರುಷಂಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಿರುವದರಿಂದ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯು 

ಪರಸ್ಪರರಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಗಾಗುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ಜಾತಿಗಳಿಗೆ 
ಪರಸ್ಸರರ ಜರೂರವಿರುವದರಿಂದ ಸರ್ಪಜಾತಿಗಳ ' ಪ್ರೇಮವು ಪರಸ್ಪರರ 

'ಮೇಲಾಗುವದು. ಹ್ಯಾಗೆಂದಲ್ಲಿ ಕ ಕೇಳು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ಸರಮಾರ್ಥಸಂಬಂಧದ 
ಜ್ಞಾನ, ನೈವಹಾರನೀತಿ, ರಾಜನೀತಿ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಜ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂಜೀ ಪ್ರಾಪ್ತ 
ವಾಗುಪೆವು, ಹೀಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷತ್ರಿ ಯರ ಪ್ರೇಮವು ಬಾ ತ್ರಹ್ಮಣರಮೇಲೆ ಸಹಜವೇ 

ಇರುವದು. ಮತ್ತು ಪಶು, ಹಾಗು ಇತರ ದುಷ್ಟ ಜೀವಂಗಳಂ ಜಾ ೨ಹ್ಮಣರಿ 



ಹಿಂ 

ಗುಸದ್ರವವಾಗದಂತೆ ವ್ಯವೆಸ್ಥೆಯಿಡುವದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಕಡಿಗೇ ಇದ್ದೊಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮ 
ಇರಪ್ರೀಮವು ಕ್ಷತ್ರಿಯರಮೇಲೆ ಸಹಜವೇ ಆಗುವದು, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಜಾತಿ 
ಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮವ್ಯವಹಾರಂಗಳಿಂದೇ ನಡಿಯುತ್ತಹೋದೊಡೆ ಸರ್ವ 

ಜಾತಿಗಳ ಜನರು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಪ್ರೀಯರಾಗುವರು ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗುವದರಿಂದ 

ಸರ್ವರ ಹಿತವೇ ಆಗುವದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದಿಂದೇ ವರ್ತನಮಾಡಬೇಕೆಂದು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನರಮಾತ್ಮನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ಶ್ಲೋಕ[ಸ್ವಧರ್ಮೆೇ 
ನಿಧನಂ. ಶ್ರೇಯಃ ಪರಧರ್ನೋ ಭಯಾವಹಃ] ಇತಿ, 

೧೩ನೇ ಭಾಗ, 

ಸರ್ಮಖಂಡಣಂ. 

ಶಿಷ್ಯ:--ಹೇ ಉಪರತಶ್ರೀಷ್ಠನೇ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ [ಕರ್ಮ 
ಚೈನಹಿ ಸಂಸಿದ್ಧಿಮಾಸ್ಥಿತಾ ಜನಕಾದಯಃ ನ ಈಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. 
ಇದರಮೇಲಿಂದ ಕರ್ಮದಿಂಜೇ ಮೋ ಕ್ಷಸಿದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆಂದಿದ್ದು; ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ 
ಜ್ಞಾ.ನನೇಸಾಧನವು. ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ, ಈಸ್ರಕಾರ ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರಿದಕೊಳಗಾ 
ವಸತ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು? 

ಗುರುಗಳು: ಹೇ ವತ್ಸ ಕರ್ಮದಿಂದೇ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆಂದು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಮತವಿದ್ದೊಡೆ [ ನಾನಾಶಾಸ್ತ್ರಪಠೇಳ್ಲೋಕೋ ನಾನಾ ದೈವತ 
ಪೂಜನಂ || ಆತ್ಮಚ್ಞ್ಯಾನನಿನಾಸಾರ್ಥ ಸರ್ವಕರ್ಮನಿರರ್ಥಕಂ] ಅನೇಕ 
ಶಾಸ್ತ್ರಂಗಳಂ ಪಠಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜನಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಅನ್ 

ಗ್ರಹಸಡಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಕ್ಷವು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವದಿಲ್ಲ, 
ಆದಕಾರಣ ಸರ್ವಕರ್ಮವು ವ್ಯರ್ಥವದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನಂಗೆ 
ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು? ಇದರಮೇಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣನು ಆ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು 

ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ದಬದಲಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗು ಕರ್ಮದಿಂ ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ; ಇದಕ್ಕೆಶ್ರುತಿಪ್ರಮಾಣವಾದರುಂಟು ಶ್ರುತಿ [ ಧರ್ಮೇಣಪಾಪ 
ಮಪನುದತಿ] [ನಕರ್ಮಲಿಪ್ಯತೇನರೇ] ಇತಿ ಮೋಕ್ಷಮೆಂದೊಡೆ ಅಜ್ಞಾನನಿವೃ 
ಕ್ರಿಯ ಅದು ಕರ್ಮದಿಂ ಹ್ಯಾಗಾದೀತು ? ಯಾಕೆಂದೊಡೆ ಕರ್ಮ"! ಮತ್ತು 
ಅಜ್ಞಾನ ಇವುಗಳು ಜಡಗಳಿದ ಕಾರಣ ಪರಸ್ಪರವಿಕೋಧಿಗಳಾಗುವೆದಿಲ್ಲ. ಜ್ಲಾ ಸ್ಹನವು 

ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವದೆ; ಆದಕಾರಣ ಜ್ಞಾನದಿಂದೇ ಅಜ್ಜಾ ನಿವೃತ್ತಿ ನು 

ಸಂಭನಿಸುತ್ತದೆ. 



೧ಿಗಿ 

೧೪ನೇ ಭಾಗ. 

ಕರ್ಮಜ್ಞಾನಸಮುಚ್ಚ ಯ ಖಂಡಣಂ. 

ಶಿಷ್ಯಃ-- ಹೇ ತಾತ [ ಉಭಾಭ್ಯಾಮೇನಪಕ್ಸಾಭ್ಯಾಂ] ಇತ್ಯಾದಿ ವಚ 
ನಂಗಳಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನಂಗಳ ಸಮುಚ್ಚಯವಂ ಹೇಳಿರುತ್ತದೆ, 

ಹೀಗಿದ್ದು ನೀವು ಉಪರತಿಯೆಂದೊಡೆ ಕರ್ಮತ್ಯಾಗವೆಂದು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಿದಿ೦? 

ಗುರುಗಳು:-- ಎಲ್ಫೈೆ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಹಂಕರ್ತೃಭಾವವು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; 
ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ. ನವು ಆ ಭಾವದ ನಾಶಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕರ್ಮಜ್ಞಾ ತಂಗಳ 

ಸಮುಚ್ಚಯವು ಹ್ಯಾಗಾದೀತು? ರೀನು ಹೇಳಿದ ಶ್ರುತಿಯ ಭಾವಾರ್ಥವಿಸ್ಟೇ 

ಇರುತ್ತದಲ್ಲೋ ಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಉಪಾಸನೆ, ಹಾಗು ಕರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿ 
ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ಈಶ್ವರಕೃಪೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಸರ್ವ,ಕರ್ಮಂಗಳ ಕ್ಷಯ 

ವಾಗಿ ಜೀವನು ಭವಸಾಗರದಾಟ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ( ಅನಿದ್ಯಯಾಮೃ 

ತ್ಯುಂತೀರ್ತ್ವಾನಿದ್ಯಯಾಮೃತನಕ್ಚುತೆ) ಈ ಶ್ರುತಿವಚನವಾದರೂ ಹೀಗೇ 
ಅದೆ ಇದರಮೇಲಿಂದ ಜ್ಞಾನದಹೊರ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕನ್ಯಸಾಧನವಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನು 

ತಮಸ್ಸನ್ನು ನಾಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃನೇ ಸಮರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ; ಆದಕಾರಣ ಆತಶಂಗೆ 

ಅನ್ಯರ ಸಹಾಯ್ಯದ ಜರೂರವಿಲ. ಹ್ಯಾಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಜ್ಞಾ, 
ನನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಅನ್ಯರಸಹಾಯ್ಯದ ಜರೂರವಿಲ್ಲ. [ ವಿದ್ಯಾ 

ನಿದ್ಯಾಂ ನಿಹಂತ್ಯೇನತೇಜಸ್ತಿಮಿರಸಂಘವತ್ ] ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆತ್ಮಬೋಧ 
ನಾಮಕ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ವಚನಮುಂಟು, ಮತ್ತು ([ ಚ್ಞಾನಾ 

ದೇನತು ಕೈವಲ್ಯಮಿತಿ | ಜುತೇಜ್ವಾನಾನ್ಮುಕ್ತಿಃ] ಇತ್ಯಾದಿ ಶ್ರುತಿವಚನಗ 
ಳುಂಟ್ಟು, ಇವುಗಳಮೇಲಿಂದ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವು; ಅನ್ಯವಿಲ್ಲ. 

೧೫ನೇ ಭಾಗ, 

ಜ್ಞಾನದಿಂದೇ ನಿರುಪಾಧಿತ್ವ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ;-.- ಸರ್ವವೃತ್ತಿರಹಿತನಾಗದೆ ಜೀವಂಗೆ ಮೋಕ್ಸ ಪ್ರಾಸ್ತಿಯಾಗುವ 

ಸಂಭವವಿಲ್ಲ; ಹಾಗು ನೀವ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂ ಅಜ್ಜಾ ನನಿವೃತ್ತಿಯಾದರೆ ಮೋಕ್ಸಪ್ರಾ 
ಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ಅಜ್ಜ್ವಾನನಾಶಕವಾದ ಜ್ಞಾನವೃತ್ತಿಯು 

ಅಜ್ಞಾನವು -ನಿವೃತ್ತವಾದನಂತರ ಉಳಿಯುತ್ತದೋ? ಇಲ್ಲೋ ? ಉಳಿಯುತ್ತಿ, 

ದ್ವರೆ ಜೀವಂಗೆ ಮೋಕ್ಷಮೆಂದೊಡೆ ನಿರುಪಾಧಿಕತ್ವಪ್ರಾಸ್ತವಾಗುವದು ಸಂಭವಿಸು 
ವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಾದೊಡೆ ಅದು ಯಾತರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ? 



ತಿ 

ಗುರುಗಳು:-_. ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿಯು ಕಾಷ್ಠಗಳನ್ನು ಸುಟ್ಟು 
ಹ್ಯಾಗೆ ತಾನೇ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೋ? ಕರ್ಪೂರಮಂ ಸುಟ್ಟು ತೇಜವು. ತನ್ನಿಂದ 

ತಾನೇ ಹ್ಯಾಗೆ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೋ? ಫೃೃತ ಮತ್ತು ಬತ್ತಿಗಳಂ ಸುಟ್ಟು 
ದೀಪವು ತನ್ನಿಂದತಾನೇ ಹ್ಯಾಗೆ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅಜ್ಞಾನ 
ನಾಶವಂಮಾಡಿ ಜ್ಹಾನವೃತ್ತಿಯು ತನ್ಚಿಂದೆ ತಾನೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

೧೬ನೇ ಭಾಗ. 
ಪಂಚಧಾ ಮುಕ್ಕಿಗಳು. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ನೀವು ಜ್ಞಾನದಿಂದೇ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಾಹ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹೇಳಿ 
ದಿರಿ; ಪರಂತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ; ಅವು 

ಗಳಲ್ಲಿಯ ಜ್ಞಾ ನದಿಂದೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಮುಕ್ತಿಯಾವದು? ಹಾಗು ಸರ್ವ 
ಮುಕ್ತಿಗಳೆಸ್ಟಿನೆ? ಅವ್ತಗಳಾವಾವ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತವೆ? ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳು ಹ್ಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಇದನ್ನೆನಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಗುರುಗೆಳು;-- ಸಾಲೋಕ್ಯ, ಸಾರೂಪ್ಯ, ಸಾರ್ಪ್ಟಿ, ಸಾಯುಜ್ಯ, ಮತ್ತು 
ಕೈವಲ್ಯಂಗಳೆಂಬ ಐದು ಮುಕ್ತಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳೊಳ 

ಗಣ ಕೈವಲ್ಯಮುಕ್ತಿಯು ಜ್ಞಾನದಿಂದೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂಥದ್ಧದೆ, ಶಿವಾದಿ 
ದೇವತೆಗಳೊಳಗಣ ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಗಳ ರೂಪಗಳಂತಿಳಿಯದೆ ಶಿವಾದಿ 
ದೇವತೆಗಳ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಲಿಂಗಾದಿ ಪ್ರಶೀಕಂಗಳ ಧ್ಯಾನಾದ್ಯುಪಾಸನೆ 

ಯನ್ನು ಇಹಲೋಕ ಭೋಗೇಚೈಯನ್ನು ತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ಮಾಡಿಜೊಡೆ ಉಪಾಸ 

ಕರು ದೇಹಾಂತ ವಾದನಂತರ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಗಳ ಲೋಕಂಗಳಲ್ಲಿಹೋಗಿ ಇಚ್ಛೆತ 
ಭೋಗಂಗಳಂ ಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಂತು ಆಲ್ಲ್ಯ್ಯಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಉಪಾಸ್ಕ 
ದೇವತೆಗಳ ರೂಪಂಗಳ ದರ್ಶನ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ.. ಮತ್ತು ಭೋಗಂಗಳಿಂದ ಪುಣ್ಯ 
ತೀರಿದನಂತರ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಲೋಕ್ಯ 
ಮುಕ್ತಿ ಯೆಂದೆನ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಾರೂಪ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; 
ಶ್ರವಣಮಾಡು. ಉಪಾಸ್ಯ್ರದೇವತೆಯರೂಪವಂ ತಿಳಿದು ಅನ್ಯಇಚ್ಛಾರಹಿತನಾಗಿ ಆ 
ರೂಪದ ಧ್ಯಾಷಾದ್ಯುಪಾಸನೆಯನ್ನು ಆಮರಣಪರ್ಯಂತರ ಮಾಡೋಣದರಿಂದೆ 
ಜೀಹಾಂತ ವಾದನಂತರ ಉಪಾಸಕನು ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಯ ಸಮಾನ ರೂಪನಂ 
ಪಡಿದು. ಧ್ಯೇಯಮೂರ್ತಿಯ ಲ್ರೋಕಕ್ಕೆಹೋಗಿ ಯಶ್ಛೇಚ್ಛ ಸೋಗಂಗಳಂ 

ಭೋದಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ತೀರಿದನಂತರ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾನೆ; ಈ 
ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾರೂಪ್ಯಹುಕ್ತಿ ಯೆಂದೆನ್ನು ತರೆ, ಇನ್ನು ಸ್ಪಾರ್ಶ್ರಿಮಕ್ಕೆಮ ಬೃಹ 
ಣವಂ ಕೇಳು ವಾಸ್ಟೀಕೂಪ, ಧೇವಾಬಯ್ಯ ಹುಳ್ಳಿ, ಮುಂಕ್ಕಾದವುಗಳಂ ಕ್ಲಶ್ವ 



ಗಿ8ಿ. 

ರಾರ್ಪಣ ವಾಗಲೆಂದು ಮಾಡೋಣದರಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ದೇಹವು ನಷ್ಟವಾದನಂ 
ತರ ಉಫಾಸಕಕು ಉಪಾಸ್ಯ ದೇವತೆಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಉಪಾಸ್ಯದೇವತೆಯ 

ಸಮಾನ ರೂೊಪವಂಪಡಿದು ಉಪಾಸ್ಯದೇವಶೆಯ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು ತತ್ಸಮಾನ 

ಭೋಗಂಗಳಂ ಭೋಗಿಸಿ ಪುಣ್ಯತೀರಿದಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಬರು 
ತ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ಪ್ರಿಮುಕ್ತಿಯೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಸಾಯುಜ 
ಮುಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷಣವಂ ಕೇಳು, ಬ್ರಹ್ಮವು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವದೆ, ನಾನು ಸದ್ರೂ 
ಪದಿಂ ತತ್ಸಮಾನ ನಿದ್ದೇನೆ; ಪರಂತು ಚಿದ್ರೂಪದಿಂದಲೂ ಆನಂದರೂಪದಿಂ 
ದಲೂ ನಾನು *ಡಿಮೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸರ್ವಜ್ಞವದೆ; ಹಾಗು 

ನಾನು ಕಿಂಚಿಜ್ಞನಿದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಸುಖನಂ ಕೊಡುವಂಥದ್ದದೆ; ಮತ್ತು 

ನಾನು ಭೋಗಿಸುವವ ನಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರತಿಳಿದು ಆವನು ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾನೋ ಅವನು ವರ್ತಮಾನ ಜೇಹೆವಂ ಬಿಟ್ಟದನಂತರ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ 
ದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ವೇಳೈಯಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ದೇಹವಂ ಧರಿಸು 

ತ್ತಾನೆ; ಸ್ವೇಚ್ಛಾಭೋಗಂಗಳಂ ಭೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ; ಹಾಗಲ್ಲಿ ನಿಶೇಷ ಸತ್ವಗುಣ 
ವಿರುವದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪವಂತಿಳಿದು ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ 
ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿ ಯೆಂದಿನ್ನು 
ತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಿಯೆಂಬ ನಾಮಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೈವಲ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯ ಲಕ್ಷ 

ಣವಂ ಕೇಳು, ಪ್ರಥಮದಲ್ಲಿ ವಿಹಿತಕರ್ಮಂಗಳಂ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ತವು ಶುದ್ಧ ವಾದ 

ನಂತರ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಿಚಾರದಿಂ ಅರಿತ್ಯವಂತ್ಯಾಗಮಾಡಿ ನಿತ್ಯವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ 

ವಿಡಿದಕಾರಣ ಅಥಿತ್ಯ ವಿಷಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು 
ಹೋಗದಿರುವದರಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಾದರೂ ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದೊಡೆ 
ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊರ್ತು ಬೇರೆ ಸತ್ತೆಯಿಲ್ಲ; ಈ ಪ್ರಕಾರ ಶಮಾದಿ 
ಷಟ್ಕ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಇಚ್ಛೆ ಯೆಂದೊಡೆ ಮುಮುಕ್ಚೆಯು, ಈ 

ಚತುಷ್ಟಯ ಸಾಧನಂಗಳಿಂದ ಸಂಪನ್ನನಾಗಿ ಆ ಮೇಲೆ ನಿತ್ಯಾತ್ಮನ ಪ್ರಾಸ್ತಿಯ 
ಉಪಾಯವಂ ಕೇಳುವಗೋಸ್ಕರ ಸದ್ಗು ರುವಿಂಗೆ ಶರಣಂ ಪೋಗಿ ಕಾಯಾ ವಾಚಾ 

ಮನಃ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗುರುಮುಖದಿಂ ಸಂಚೀಕರಣ್ಕ 
ಮತ್ತು ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿವರಣಂಗಳಂ ಕೇಳಿ ಮನನವಂ ಮಾಡಿ ನಿದಿಧ್ಯಸನದಿಂ 
ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕರಸ ಅದ್ವಯ ಅದ್ವೈತ ಅಗ್ರಾಹ್ಯ ಅವರ್ಣ 

ಅಗೋತ್ರ ಫಿರಿಂದ್ರಿಯ ಅಪ್ರಾಣ ಅಮನಸ್ಥ ಮನ ವಾಕ್ಯುಗಳಿಗಗೋಚರವಾದ 
ಬ್ರಹ್ಮನೇ ದೇಹದಲ್ಲಿರಲಿಕ್ಕೇ ಸಾಕ್ಸಾತ್ ತಾವೇ ಆಗುತ್ತಾರೆ; ಈ ಮುಕ್ತಿಗೆ 

ಕೈವಲ್ಯ ನುಕ್ತಿಯೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; 
ಈಸಹಾಸಲಭಾತನಾಟಾತೀಅಷಾಯಾಂಜಹಭಭಾಾತೂ 



ಗಿ 

೧೭ನೇ ಭಾಗ 

ಸದ್ಗುರು ಲಕ್ಷಣ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣ ಹೋಗುವ ರೀತಿ 

ಮತ್ತು ಗುರುಭಕ್ತನು ಜ್ಞಾನವಾಗದೆ ಮರಣ 
ಹೊಂದಿದಾಗ್ಯೂ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮಗತಿಯು. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಸದ್ಗುರುಗಳೆಂದಾರಿಗೆನಬೇಕು ? 

ಗಿರುಗಳು:--ತಾವೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದೇವೆ ತಮ್ಮ 
ಹೊರ್ತು ಏನೇನಿಲ್ಬ್ಬ.. ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಿಷ್ಠುಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ನಿಶ್ಚಿಂತ 
ಆತ್ಮತೃಪ್ತ, ಸ್ಲಿ ಸಿರಬ ಬುದ್ಧಿ, ರಾಗ ದ್ವೇಷರಹಿತರಾಗಿ ಜಗತ್ಯದ ಸತ್ಯಹಿತದ ಸಲುವಾಗಿ 

ನಿರಭಿಮಾನದಿಂ ಉದ್ಯೋಗವಂ ಮಾಡುತ ತ್ತಲಿರುವಂಧವರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾಕ್ಕ್ಮ 
ಕೃವಂ ಬೋಧಿಸ ಸುವದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ್ಧರಾಗಿರುವರು ದ-ರೋ ಅವರೇ ಸದ್ಗು ರುಗಳು, 

ಶಿಷ್ಯ: ಇಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಾವರೀತಿಯಿಂದ ಶರಣ ಹೋಗಬೇಕು? 
ಮತ್ತು ಅನರ ಸಂಗಡ ಹಿ) ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು? ಇದನ್ನೆ ನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಗರುಗಳು:-- ಹೇ ಪುತ್ರ, ದೇವರು, ಸಂತರು, ರಾಜರು, ಇವರ ಭೆಟ್ಟಗೆ 
ರಿಕ್ತಹೆಸ್ಮದಿಂ ಹೋಗಬಾರದೆಂದು ನೀತಿಯುಂಟು. ಆದಕಾರಣ ಅವರಗುಪ 
ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುವಂಶೇನಾದರೂ, ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 

ಗುರುಗಳ: ದರ್ಶನ ವಾದನಂತರ ಆ ಪದುರ್ಥಸಹಿತ ಹೆಸ್ತದಿಂದೆ ಗುರುಪಾದಕಮ 
ಲಂಗಳಿಗೆ ದಂಡವತ್ ಸಾಷ್ಟುಂಗನಮನ್ಕಾರವಂ ಮಾಡಿ, ಕರಮುಗಿದು ಸಮ್ಮುಖ 
ದಲ್ಲಿ ನಿಂತ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು, ಆ-ಮೇಲೆ ಶರೀರದಿಂ ಗುರು 
ವಿನ ವಸ ಪ್ರಧಾ ವರ ಜಸ ಗೋರ ಶ್ಹಣ, ಪಾದಸೇವನ, ಮುಂತಾದ ಸಣ್ಣ 

ದೊಡ್ಡ "ಸರ್ವಕೆಲಸಂಗಳಂ ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಖದಿಂ ಗುರುಕೀತಿ, ಮತ್ತು 
ಗುರುನಾಮಂಗಳಂ ನಿರಂತರದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಲಿರಬೇಕು. ಹಾಗು ಮನಸ್ಸಿ 
ನಿಂಜ ಗುರು ಮೂರ್ತಿಯ ಧ್ಯಾನವಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪ ರ್ರಕಾರ ಸೇವೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿದೊಡೆ ಚಿತ್ತ ಶುದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಆ ಸೇವಕನು ಗುರುಗಳನು 
ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗುತ್ತಾ ನೆ, ಆಗ್ಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿ ಆತಂಗೆ ಕರಿಗೊಂಡು 
ನಡೇಶಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಶಿಷ್ಯ ೨ ಗುರುಗಳೆಷ್ಟು ವರ್ಷಂಗಳೊಳಗೆ ಪ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ? 

ಬೋ ಎಲ್ಫೆ ಸತ್ವರ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವದು, ಅಥವಾ ಬಹಳವಿಲಂಬ 
ದಿಂದಾಗುವದು, ಇದು ಶಿಷ್ಯನ ಶ್ರಶ್ಯೆ ಯ ಶ*ಡಿಗಿರುತ್ತದೆ. 



ಗಿ೫ 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಗುರುಗಳು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುವದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಗುರುಸೇವೆಯು 
ಮಾಡುಶ್ತಿರಲಾಗಿ ಮರಣಪ್ರಾಸಿ, ಯಾದರೆ ಆತಂಗೆ ಗತಿಯಾವದು ? 

ಗುರುಗಳು.--ಹೇ ಸುಶೀಲಾ ಆ ಗುರುಭಕ್ತನು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಂಗಳಂ ಭೋಗಿಸಿ, ಪುನಃ ಜನಕ, ವರೇಣ್ಯ, ಮುಂತಾದ ಜೀವ 

ನ್ಮುಕ್ತರಾದರಸರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಆಧವಾ ಯೋಗಿಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪುನಃ ಪೂರ್ವ 

ಸಂಸ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಶರಣಂಪೋಗಿ, ಜ್ಞನವಂ ಸಂಪಾದಿಸಿ 

ಮುಕ್ತ ನಗುತ್ತಾನೆ 

೧೮ ನೇ ಭಾಗ, 

ಉಪಕ್ರಮ ಪಂಚೀಕರಣ, ಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರೂಪಗಳಿಂದ 

ಈಶ್ಚರಪ್ರವೇಶ ಅದರಿಂದವನ ಈಶ್ವರತ್ವಕ್ಕೆ 

ಹಾನಿಯಿಲ್ಲೆಂಬುವದ್ಕು ಈಶಸೃಷ್ಟಿ ಜೀವಸೃಷ್ಟಿಗಳವಿಭಾಗಗಳು. 

ಶಿಷ್ಯ:-. ಪಂಚೀಕರಣಮೆಂದೊದೇನು? 

ಗೆರುಗಳು:-- ಹೇ ಬುಲಕ್ಕಾ ಉಕ್ತರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮದ ಜರೂರವಿರುವದರಿಂದ 
ಪ್ರಧಮದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮವಂ ಪೇಳ್ವೆನು ಶ್ರವಣಮಾಡು ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಪೂರ್ವ 

ದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಖಂಡ ನಿರ್ನಿಕಾರ ಅದ್ವೈತ ಏಕರಸ ನಿತ್ಯಜ್ಞಾ ನಾನಂದಬ್ರಹ್ಮನಿತ್ತು 
ಅದರೊಳಗೆ ಅನಾಗಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಯೆ:ಯುದ್ಧ ವಿಸಿತು. 

ಶಿಷ್ಯ ೨. ಮಾಯೆ ಯೆಂದೊದೇನು? 

ಗುರುಗಳು:-- ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಶಕ್ತಿಯು; ಈ ಮಾಯೆಯನಿರ್ವಾಚ್ಯವದೆ. 

ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ಕೇಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವೆನಜೇಕಾದೊಡೆ ವಿಚಾರದಿಂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ 

ಅಸತ್ಯವೆನಬೇಕಾದರೆ ಜಗದ್ರೂಪಕಾರ್ಯದಿಂ ಪ್ರತ್ರಕ್ಷ ಕಂಡಬರುತ್ತದೆ; ಅಭಿನ್ನ 

ವೆನಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮವು ನಿಶ್ಚಲನಜೈೆ; ಮತ್ತುಮಾಯೆಯು ಚಂಚಲನಿರುತ್ತದೆ. 

ವಿಚಾರದಿಂ ಮಾಯೆಯು ನಷ್ಟವಾದನಂತರ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನಿಂದತಾನೇ ಉಳಿ 

ಯುತ್ತದೆ. ಇದರದೆಶೆಯಿಂದಮಾಯೆಯಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಭಿನ್ನವೆನಬೇಕಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮದ 

ಹೊರತು ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೂ ಕಿಂಚಿಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೂ' ಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರ 
ಯವೇ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರಾಸ್ತಿತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ; 

ಆದಕಾರಣ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ನಿರವಯವನೆಫ ಬೇಕಾದರೆ ಕಾರ್ಯರೂಪದಿಂ ಸಾವ 

ಯವವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ, ಸಾವೆಯವನೆನಬೇಕಾದರೆ ಸಾವಯವಪದಾರ್ಥವುತ್ಛನ್ನ 
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ವಾಗುವಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಮಾಯೆ ಯಿರುತ್ತ ದೈ; ಇದರ 
ದೆಶೆಯಿಂದ ಸಾವೆಯವವಲ್ಲ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರವಯವವಿದ್ದು ನಂತರ ಸಾವಯವ 
ವಾಯ್ತು; ಹೀಗೆನಬೇಕಾದೊಡೆ ನಿರರಯವವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸಾವೆಯವವಾಗುವದು 

ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ.. ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ್ಲೆ 
ಮಾಯೆಯು ಸಾವಯವತ್ವರೂಪಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದಕೆ ಅದರ ನಾಶ 

ವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಯೆಯ ನಿರ್ಧಾರವಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ 

ಇಂಥ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಅಧಿಷ್ಕಾನಸಹಿತ ಪ್ರತಿ 
ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನೆಂಬ ನಾಮವದೆ. ಆತನು ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಕರ್ತ, ಹಾಗು 

ಜೀವರಿಗೆ ಕರ್ಮಫಲಂಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥಾತನು, ಅವನು ಮಾಯಾಗುಣಂ 

ಗಳಿಂದ ಸಕಲ ಜಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅವ್ಯಾಕೃತವಂ [ಸಮಷ್ಟಿ ಅಜ್ಞಾನವಂ] 
ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಆ ಅಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಸೊಕ್ಷ್ಪವಾದ ಅಸಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಮಹಾ 

ಭೂತಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂರುಗುಣಗಳು ಮಾಯಾ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲ್ಯಾದರೂ ಇರುತ್ತವೆ ಆ ಗುಣಂಗಳಿಂದಸಹಿತವಾ ದ ಅಸಂಚೀಕೃತೆ 
ತಪಾ ಸೆ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭವೆಂಬ ನಾಮವದೆ. ಒರಣ್ಯಗರ್ಭವೇ 
ಪ್ರಲಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿರುವ ಸ್ಥಾ ನವೆ, ಮುಂದೆ ಆ ಪಂಚಭೂತಂಗಳ ಕೆರ್ದ 

ಮವಂ ಮಾಡಿ; ಆ ಕರ್ದಮದ [ಕೆಸರಿನ] ವಿರಾಟದೇಹವಂ ಮೂಡಿದನು. ಆಕರ್ದ 
ಮದ ರೀತಿಗೆ ಸಂಚೀಕರಣವೆಂದೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ; ಹಾಗು ಕರ್ದಮದಿಂ ಆದ ಭೂತ 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಚೀಕ ತಭೂತಗಳೆಂಜಿನ್ನುತ್ತಾ ರೆ. 
ಇನ್ನು ಸಂಚೀಕರಣದರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.; ಶ್ರವಣ ಮಾಡು. ಪ್ರಥ 

ಮದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಾದಿ ಸಂಚಭೂತಗಳೊಳಗಣ ಪ್ರತ್ಯೇಕದೆರಡೆರಡು ಭಾಗಂಗಳಂ 

ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಕ್ಪ್ರಥಕ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೂತದೊಂದೊಂದು 

ಭಾಗವಂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ನಾಲ್ಕು "ಭಾಗಂಗಳಂ ಮಾಡಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ 

ಭಾಗವು ದಾವ ಭೂತದ್ದಿ ದ್ದೀತೋ ಆ ಭೂತವಂ ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಭೂತದ 
ಬೇಕೆ ಬೇರಿಟ್ಟಿ ಏಕದ್ದಿ ಓತೀಯಾಂಶಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಭಾಗವಂ ಕೊಟ್ಟಿ ನು. 

ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ನ ಭೂತಂಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಭೂತದಲ್ಲ ತನ್ನ ನಿಕದ್ವಿತೀ 
ಯಾಂಶ, ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕಡೇಕಾಷ್ಟ್ರಮಾಂಶೆಕೂಢಿ , ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭೂತವು 
ಪೂರ್ಣವಾಯ್ತು. ಇಂಥ ಕರ್ದಮದಿಂಜಾ.( ಕೆಸರಿತಿಂದಾ)ದ ಭೂತಂಗಳಿಂದ 
ವಿರಾಟೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಯ್ತೆಂದು ತಿಳಿಯ ಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರದಿಂ ಈಶ್ವರನ 

ವಿರಾಟ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಅವ್ವಾಕೃತ ಮತ್ತು ಮೂಲಪ್ರಕೃ ತಿಯೆಂಬ ನಾಲ್ಕು 
ಜೇಹೆಂಗಳುತ್ಪತ್ತಿಯಾಯ್ತು, ಮುಂಧೆ ಈಶ್ವರನು ತನ್ನ *ನರಾಟದೇಶದ್ದಿಂದ 

ತ್ಹಸೆಂಚೇಕೃತ ಭೂತಂಗಳಿಂದುತ್ಸನ್ನವಾದನ್ನಡಿಂದ] ನಿಂಡಗಳ [_ಜೀವರೆ' 

ಸ್ಥೂಲದೇಹಂಗಳಿ ] ಉತ್ಸತ್ತಿಯೂ. ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದಿಂ [ ಅಸೆಂಚೀಕೃತ 



ಕಿ ಚ 

ಸೂರ್ಮ್ಮಜೇಹೆಗಳುತ್ತತ್ತಿಯೂ, ಅವ್ಯಾಕೃತದಿಂ (ಸಮ 
ಸ್ಚ್ಯಜ್ನ್ಯಾನದಿಂ) ಆ] ನ್ಯ ಜ.ನನೂಸ ಕರಣಬೇಸಖಪಂಗ ಳುತ್ತ ಗಗ 

ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೂಲಸೃಕ್ಕತಿ ನ:ಮತ0*ರಂ (ಸಮಷ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಿತ್ಯ ದಿಂ) ಜಿ 
( ವೃಷ್ಟಿ ಸಾಸ್ಷಿತ್ವಂಗಳ) ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಾ ಹಾ 

ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆ 0 ಸಲ್ಲವಾಗಿ ತಾನು ಆ ೫1 ನಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ದನು, ಈಶ್ರ ರನು ಜೀವರೂಪಂಗಳಿಂದೆ ವ್ರ ಇಗೇರಿಸಿದಬಳಿಕ ಈಶ್ರ ನ ಹಾರಠಿಯಾ 

ಯ್ತೈಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಯಾಕೆಂಕೂಬಿ ೮7ನು ( ಅಫಟಿತಭಘುಟನಾ 

ಪಟೀಯಸಿ) ಇಂಧ ಮಾಯೆಯಯೋಗದಿಂ ಆಘಓತವಾದ” ನಷ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 

10 0 ಕೊಡುವಗೋಸ್ಕರ 
“2 ( ಕ ಟ 

ಸ ರ್ಥ ನದ ದೆ. ಆದ ಕರಣ ಕಳನ ಳಗ | 

ಈಶ್ವರತ್ರದಿಂ "ನು ಭಿನ್ನದಿದ್ದು, 1 ಜೀವರೂವಂಗಳಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ 

ನು 4 ರರನೆ ಹಾ ಸ ಸಸ ನೈಪ್ಟಿಸ್ಥಿತೃಂತುದಿ ಸರ್ವ ಕೃತಗ ನಿಯ 

ಮದಿಂದ ನಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಬ. ನಿನ ರೆ ಈಶ್ವರ: ವ್ರವೇಶಿಸುವಗಿಂತ 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ? ಯಮಂಗ'ಂ ಹಾ ನೆ ಕಾರಣ ನಿಯಮದಿಂ ಆ) ಲೆ 

೬ (€೦ಂ 
೭. 
₹ 

೫ ೨ 
೭ (6 ತಿ ೯ (೯ 

ಜಗತ್ಕದ ಫವನ್ಫೆಯ ೨ನದದಿರುತ್ತದೆ. ೮ದರೆ «ಳು. ದನವ ಗೃವನ್ನು ದಾವ 

ನಿಮಮಗಳ ಮಾಡುತ್ತುನೋ ಆ ಥಿಯಮಗನಪು, ಆ ನೃಪನು ಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥ 

ನಾಗಿರುವ ಪರ್ಯಂತರ ನಣ.ಮುಕ್ತಐ, ಪದೆಚ್ಛತನಾದನಂತರ ನಡಿಯುವದಿಲ್ಲ. 

ಇದರವೇೋಲಿಂದೆ ಈಶ ರನ ಈ ,ರರ್ವಕ್ಕೆ ಹಾಥಿಯಾದರೆ ಈಶ್ವರನು ಮಾಡಿದ 
೧ ಲ್ನ ಬ್ಮಾಳೆ ಕೆ ೩ ಹಾಗಜ ೦ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗು ಫಿ ರುಶ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹಾಗುನಿಯಮಶ್ಕನು 

ಸರಿಸಿ ನಡಿಯಎಿದೊಡೆ ಜಗತೃದ ನ:ಶಾಸುತ್ತಿತ್ತು, ಮತ್ತು ನೀನೆಂದಿ ಅಲ್ಲೊ! 

ಇಳೆ | 

್ರ ಸ್ನಿೀಶನರವ ಮಾಡುವಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲಿ 
ಅ... ಗಿ 

ಭಡಿಯಾಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಿಯಮರೂಸ ಕಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು 

ನನೆ; ಅಗರಿಂದ ಜಗತ್ಯದ ಸಃ ರಿಯಮದಿಂದ ನಡದಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಆ ಯಂತ್ರವು ಜಡವಿದ್ದಮಣಲಕ ಧಿಂ” ೨ಮುಗಳುಲ್ಲಂಘನವಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 

ಶಕ್ತೆವಬಲ, ಪರಂತು ಈ ಜಗಮ್ರೂಸಮಾನ ಯಂತ್ರನ್ರ ಹಾಗೆ ಜಡವಲ್ಲ; ಇದ 
ರಲ್ಲಿ ದೇವತೆ, ಮನುಷ್ಯ, ರಾಕ್ಷಸ ಪಮುಂತಾನ ಸಂ ರ್ಯ ಜ್ತಿ ಚಟ್ಟ ಚ ಪ್ರಾಣಿ 

ಗಳನ, ಆದಕಾರಣ ಈರ್ವಗನ ಭಯನಿಲದಿಬ್ದುಗೆ ಈ ಜಗಳ್ಯದ ಸ್ಥಿ ಸತಿಯು 

ನಿಯಮದಿಂದ ಆಗುತ್ತಿದ್ದ; ಸರಂತು ಜಠರಾಗ್ಹಿ ಯು ದೇಹಕ್ಕೆ ದಹ ನಾಡು 

ವದಿಜ್ಲ; ಸಮುದ್ರವು ತನ್ನ ಸಂದಿಯ ಲಂ ವದಿಲ್ಲ ಸು ಬಹಳ ಶ್ಲ 

ತಪ್ಪನು:ಗುವದಿಲ್ಲ; ಮಳೆಗಾಳಿಗಳು ನಿಯಮದಿಂದಾಗುತ್ತದೆ, ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಿಜಾ 

ತೀಯವ:ಗಿ ಕಾರ್ಯೊತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವದಿದ್ಲ್ಬ. ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಸಿ ಗತಿಗಳ 
ಮೇಲಿಂದ ಜಗತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಿಬಮದಿಂದ ನಡದಿರುತ್ತ ದೆಂದು ಕೆಂಡುಬ ರು 
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ತ್ಕೆದೆ, ಆದರೆ ದಾವಾತೆನ ಭಯದಿಂದ ಮಳೆ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ ಜಕರರಾಗ್ದಿ, 
ಮೃತ್ಯ, ಮುಂತಾದವುಗಳು [ಕಾಲುನಡಿಯುತ್ತ ವೆಂದೆಂದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಗೆ ಜಲು) 

ಮಾನಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆಯೇಮಳೆ ಮುಂತಾದ ಅಚೇತನ ಪದಾ 

ರ್ಧಗಳು ಸ್ವಶಃ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಧಗಳಿದ್ದ ಕಾರಣ ತತ್ತ ದಭಿಮಾನಿಗಳ ಗ್ರಹಣ 

ಮಾಡಬೆ ತೀಕು. ” ಆ 2088 ನಡಿಯುತ್ತ ನೆಯೋ ಆ ಈಕ್ತ್ವರನ ಹಾರಿ 

ಯನ್ನು ಸಕಲ್ಪಿಸುವದೇ ಮೂರ್ಬತ್ವವ್ರ; ತಾತ್ರ್ರರ್ಯವೇನೆ 'ನೆಂದೊಡಿ ಈರ ರನು 

ಈರತ್ವದಿಂ ಭಿನ್ನನಿದ್ದು, ಜೀವತ್ವಂಗಳಿಂದ ನಿಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರನೆ ನೇಶಿಸಿದನು. ಇರಲಿ, 

ಪರಂತು ಈ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು ಶಲ್ಪಿತವದೆ, ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ಮಾಯೆಯೆಂದರೆ 

ಕಲ್ಪನೆಯು; ಮತ್ತು ಅದರಿಂದೇ ಸರ್ವ ಉತ್ಪತ್ತಿಯು, ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಈಶ್ತ 

ರತ್ವ ಚಾರ: ಚರಣ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಅವೆಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕವಶ್ಯವಿಲ್ಲ 

ಇನ್ನು ಜೀವಸಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಈರ್ಚರಸೃಷ್ಟಿ ಯಿನ್ರಗಳ ಬಿನ್ನ ತ್ವವಂ ವೇಳ್ತೆನು, 

ಈಕ್ವರ ನಿರ್ಮಿತ ಸಕಲ ಪ್ರ ಪಂಚವಜಿ ಮುತ್ತು ಅದರೊಳಗಣ ಪದಾರ್ಧಂ 

ಗಳಮೇಲೆ ಅಹಂತೆ, ಮಮತೆ. ಇಚ್ಛೆ, ದ್ರೇಷ, ಮೋಹ, ಲೋಭ, ಮುುಂಂತು 

ದ್ಹವುಗಳನ್ನು ಮಾದುವದೇ ಚೀಟು ೈಮ್ಜಿಯು, ೫] ನಾಶವಾದೊಡೆ 

ಜೀವನು ಸಹಜವೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಾಗುತ್ತಾ ನೆ; ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಬಂಧೆಿನೃತ್ತಿ 
ಯಸಲುವಾಗಿ ಈಶ್ವರಸೃಷ್ಟಿನಾಶದ್ದೇನು ಪ್ಪ ಗಳತ 

೧೯ ನೇ ಭಾಗ. 

ಜೀವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶಿಸಿದೊಡೆ 
ಬ್ರಹ್ಮರೂಸನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

ಶಿಷ್ಯೆ: -- ಜೀವನು ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾಶಿಸಿದರೆ ಅವನು ಜೀವಕ್ವವಂ 

ಸ್ವೀಕರಿಸುನಗಿಂತ ಪೂರ್ವ ದಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈಶ್ವರನೇಆಗುವನು, ಸತು 

ಶುದ್ಧಬ್ರ ಬ್ರಹ್ಮರೂನನಾಗುವದು. ಸಂಭವಿಸುವೆದಿಲ್ಲ. ಜೀಸೆನಗೆ ಸೆಂಶಯವು ಬರು 

ತ್ತದ್ನಿ ಅದಕೆ ಹೇ ದಯಾಘನನ-ದ ಗುರುವರನೇ, ತಾವು ಸೆಂರಯನಿವೃತ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರಿದ್ದೀರಿ; ಆದಕಾರಣ ಏಎನ್ನಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹವಂ 

ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಸೆಂಶಯಂಗಳ ಫಿವಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಗುರುಗಳು:- ಹೇ ವತ್ಸಾ, ಕೇಳು. (ತತ್ವಮಸಿ, ಅಹಂಬ್ರಹಾಸ್ಮಿ,) 
ಮುಂಶಾದ ಮಹಾವಾಕ್ಯಂಗಳ ನಿವರಣೆಯನ್ನು ಗುರುಮುಖದಿಂ ಕೇಳಿ, ಮನನ 

ಧ್ಯಾನಂಗಳಿಂದ ದೃಢಮಾಡಿದರೆ ನಾನೇಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆಂಬ ದೃಢಜ್ಞಾನವಾಗುತ್ತದೆ- 

ಅದರಿ:ದ ನಾನಾರೆಂಬುವದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅತ್ಮ್ಮಾ 
ಜ್ಞನವೆಂಜೊಡೆ ಕುರಣದೇಹ್ಯ ದಾನ್ಫದು ಸ್ಥೂ ಲಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹೆಂಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೋ 



ರ್ಗ 

ಅದು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನೇಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ಟೇನೆಂಬ ಜಸ್ಥನವ:ದನಂತರ ಈಶ್ವರನೊ 
ದಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಅಧಿಷ್ಕಾನನಾಗಿರುವದರಿಂದ ರಾಗ 

ದ್ವೇಷ, ಶ್ರೇಷ್ಠತ್ವ ಕನಿಸ್ಮತ್ವ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಅಹಂತೆ ಮಮತೆ ಮುಂತಾದ ಜೀವ 

ಸೃಷ್ಠಿಯುಳಿಯುವದಿಲ್ಲ; ಮುಂದೆ ಆಹಂಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪೂರ್ತಿರೂಪ ಮಾಯೆಯು, 
ವ್ಯಷ್ಟ್ರೀಶ್ವರಭೆಂದೊಡೆ ಪ್ರತೃಗಾತ್ಮನು ಅಧಿಷ್ಕಾನತ್ವವಂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಶಂತ 

ವಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ್ಲೆ ಜೀವನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆ. 

ಈಶತ್ವದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫು ಜೀವನು ಮುಕ್ತನಾದನಂತರ ಅವ 

ನುಪಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಪಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕತ್ವಹೊಂದುತ್ತವೆಂದು ಏನಕೇ 
ಪುರುಷರ ಮತವಿಉತ್ತದೆ; ಪರಂತು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತವೆಂದು ವಿಚಾ 
ರವಂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಜೀವನಕಡಿಂದ ಹೋದರಾಯ್ತು,; ತಿಳಿ 

ಯುವ ಮರಿಯುವ ಭಾನರಹಿತ ವರಿಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಾದ ಜೀವ 

ನಲ್ಲಿ ಅಂತು ಅವುಗಳುಳಿಯುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ, ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನು 

ಮಾಯಾಧಿಷ್ಠಾನ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಂದೊಡೆ ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು 

ಏನಕೇ ಜನರೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಪರಂತು ಮೇಲಿನ ವಿಚಾರದಿಂ ನೋಡಲುಗಿ ಶುದ್ಧ 
ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನೇ ಆಗುತ್ತಾನೆಂದು ಸ್ಪಪ್ಪವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಶೃುತಿಯಮತ 
ವಾದರೂ ಹೀಗೇ ಅಜಿ. ಶೃೃತಿ:-(ಬ್ರಹ್ಮನೇದ ಬ್ರಹೈ,್ಮನಭವತಿ) ಕದಾಚಿತ್ 
ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು ₹ಕಬೂಲ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ದೋಷವಿಲ್ಲ. 

ಸ್ಯಿಗೆಂದೊಡೆ ಈಶ್ವರಂಗೆ ಬದ್ಧತ್ವಾದಿ ವಿಕೃತಿಗಳು ದಾವಾಗ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೀ 

ಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಂ ಪಡಿಯುತ್ತಾನೆಂಬೆಂಬುವೆವರ ಮತವ:ದರೂ ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ 

ಆಶಣು ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇಆಗುತ್ತಾನೆ; ಈ ಪ್ರಕಾರದ್ದಜಿ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ 

ಆತನು ಪುನಃ ಸೃಷ್ಟಿಯಸಂಗಡಬರುವದಿಲ್ಲೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೇಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗು 
ಬರುವದುಸಂಭವಿಸುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾರಣವೇನೆಂದೊಡೆ ಅವನು ಜ್ಹಾ.ನದಿಂ 

ಮಾಯೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ; ಆದಕಾರಣ 8ಶಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಂ 

ಹೊಂದಿದಾಗ್ಯಾದರೂ ಈಶ್ವರನ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಂದೊಂಡೆ ಬ್ರಹ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ 
ಐಕ್ಯ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸುನ 
ರುಶ್ಚಕ್ತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 



ಕೂಟಸ್ಥ ಸ್ಥಲಕ್ಷಣ, ಜೀವಲಕ್ಷಣ, ವಿಶೇಷಣಂಗಳಂ ಬಾಧಿಸಿ 
ಉದ ಜೀವನು ಕೂಟಸ್ಸ ರೂಸನೇ ಇದಾನೆ. 

ಶಿಷ್ಟ: ಕೂಟ ನೆಂದ ಇರಿಗೆನಬೇಕು? ಮತ್ತು ಬೇಬಪನೆಂದಾರಿಗೆನ ಬೇಕು? 

ಕೂಟಸನು ಬಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಂ ಪಡಿಯುತ್ತಾನೆ? ಆಧವಾ ಜೀವನು 

ಪಡಿಯುತ್ತಾನೆ 

ಗುರುಗಳು: -- ಜಿ:ಗರ ಸ್ವಪ್ನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬುದ್ದಿಯು ಜೀವಚೈತನ್ಯ ಸಹಿತ 

ವಾಗಿ ವೃವಶರಿಸುತ್ತದೆ; ಆ ಕಾಲ ದಲ್ಲಿ ದಾವನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೋ 
ಹಾಗೂ ಜಾಗರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ತೂಸ್ಲ್ವಿ ( ವಿಶೇಷ ಶ್ರಮವಾಮಾಡಿ ವಿಶ್ರುಂತಿಯ 
ದೆಶೆಯಿಂದೆಸ್ಬ ಕಲ್ಪನಾದಿವ್ಯವಹಾ ರಂಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮಕೂಶವೇಳೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಬುದ್ಧಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು )ಸ್ಥಿ ಸಿಕಿಗೆ ದ:ವಾಶನು ಪ)ಕುಶಿಸುತ ಇ_ನೋ, ಮತ್ತು ಸುಷು 

ತೆ ನಸ್ಕೆ ಯೊಳಗೆ ಚು | ಕಿಬಿಂಬ ತ ಗ ವ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿ ಇವು 

ಗಳ ಅಜ್ಜಾ ನಾಕಾರಮಾದ ಸ ಕಿಗೆ ದಾವಾತನು ಸ್ವಪ್ರಕಾಶನಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸು 

ತಾನೋ ತನೆ ೪ ೪ಬ ಸಮ ಇನ್ನು ಜೇನನೆಂದಕಿನು ? ಇದನ್ನು ವೇಳೈೆನ್ಯ 

ಬುದ್ದಿವೃತ್ತಿಯೊಳಗಾದ ಕೂಟನ್ನ ನಪ್ರಪಿಬಿಂಬಲ್ಟೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು  ಪ್ರಶಿಬಿ 

ಗಳಂ. ನಿಕತ್ರಮಾಡಿ ಜೀವನೆಂದೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ ಹ್ತ ಫೆ ಭ್ರುಂತನಾದ ಮನುಷ್ಯನು 

ತುನು ಹೊಳೆಯದಂಡಿಗೆ ವೃ ಕ್ರ ಮೇಲೆಕೂತಿದ್ದೂ, ತನ್ನ ಸವೃಕ್ಷ ಪ್ರತಿಬಿಂ 
ಬವಂ ರೀರಿಛಲೊಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ, ನಾನೆ “ಕೆದು ಹೋಗುತ್ತೇನೆಂದು 

ತಿಳಿದು ಭ್ರುಂತಿಯಿದ ಶೊ: ಗೃಷ್ಟನ ನಇಗುತ್ವಾನೊ ತ :ಸ್ಮವೀಕ ನೋಡಲು ಗಿ 

ತಾರಂತು. 'ಎಲಿ; ಸಇರಂತು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಸತ್ 2. ಹೋಗುವದಿಲ್ಲ ಪರಂತು 

ಭ )ಂಕಯಿ ದ ಢೀರಿನ ಕರಿಯುವ ಭಧಮರವೆಂ ಧೀರಿನೆಹಾಗು ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ೮ 

ವೇಶದಿಂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರಕಿಬಿಂಬ ಹಾಗು ತನ್ನ ತತ 

ಪ್ರತಿಬಿಂಬಕ್ಕಾರೋಸಿಸಿದ ಧರ್ಮವಂ ತನಗಃ:ರೋಪಿಸುತ್ತುನೋ] ಹಾಗೆಯೇ 

ಜೀವನು ಬುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಂಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿ ಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಾಗು 

ಅತ್ಮಪ್ರಕಿಬಿಂಬದ ಅನಿವೇಕದಿಂ ಸ ಭಕ ೯ಂಗಳಂ ಆರೋಪಿ, ಆತ್ಮಪ್ರತಿ 

ಬಿಂಓಟದ ಹಾಗು ಆತ್ಮನ ಅವಿನೇಕದಿಂ ಫ ಕಿಬಿಂಬಕ್ಕಾರೋಪಿಸಿದ ಧಮ್ಮಂ 
ಳಂ ಆತ್ಮಂಗಾರೋಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಬುದ್ಧಿ--ಧರ್ಮ--ಶಿಷ ತ್ಮಂಗೆ ಜೀವ 

ನೆಂಬ ನಾಮವದೆ. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ನಿವೇಕದಿಂ ಅನಾತ್ಮಧರ್ಮಂಗಳಂ 

ಭಿನ್ನ ಮಾಡಿ, ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮಂಗೆ ಕೂಟಸ್ಥ ನೆಂದೆನ್ನುವರು. ಇನ್ನು 

ಜು ಮಾಡಿದಂಥ ಆತ್ಮನೆಂದೆಂದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಗಿ0ತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವನು 



ತ್ರಿ ಶ್ಚಗೆ ಯಾವಃಗ್ಯೂ 

ಎದಿದೂ ಅವಿವೇಕದಿಂ ಆರ್ಟೋಹಿಸಲ ಡುತ್ತರೆ; ಆತು ೬ ಮಲವು 
೧7೨ ಎಐ 

ಆಕೋಸಿಸುವವನ ಅವಿವೇಶವು ನಷ್ಟ ವಾದಶೂದಲೇ ಓಿಸ್ಗವಗುತ್ತದೆ. ಇದರ 

ದ 

೧ ಲಿ ಗ್ ಣಿ ಆ ಕ ₹ಓ ಸ್ತ ಎ ಲ್ಯಾ ೧ ಕ ಲೃ ತ್ರಿ 4 

1 ಕಿ ದಿ ಸ 

ದೀನ್ಮು ಇದರ ಮೇಲಿಂದ 

: ಆದಕಾರಣ ಮೋಕ್ಷ ದಾರಿಗಾಗುವದೆಂಬ ವಿಚಾರವಂ ಮಾಡಲಿ] 

ವೇ ಬ್ಲ; ವರಂತು ಸ ಕ್ರಿ ಜೀನಂಗೆ ಮೋಕ್ಷನವುಗುತ್ತದೆ, ಕೂಟ 

ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಹ್ಞಾಗೆಂದೊದೆ ಕೂಟಿಸಂ ಧವೇ ಇಲ್ಲ ೬೫೫1 ಮೋಕವು 
ಲು ಸ್ಟಾ ಳ್ & ಓಗಿ ೨). 

ಅಂದೆ 

೦ 

6 69 .್ರ 6 ಗೆ ಇದೆ 

ಹ್ಯ್ಯಾಗಾಗುವದು ? ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಕೂಬಿಸ್ಟನಮೆೊಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದ ಜೀನ ಣೆ 
2. ಣಿ 

ಶಿಷ್ಯೆ:--ಕೂಟಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದವದೆಯೋ? ಇಲ್ಲೋ? 

ಬ್ಲದಿದ್ದೊಡ ತ್ರಹ್ಮಇ ಭಿನ್ನ ನಾಮಗಳು ಯಾಕೆ 

ಬಂದವು? ಮತ್ತು ಭಗವಂತನು (ಉತ್ತ; ಪುರುಷಸ್ತ್ರಸ್ಮ8) ಹೀಗೆ 3 

ನ ಕ್ಕಿ ೪ ಟ್ ರು ಗೆ ಸಂಭದಿಸ ನದು) ೨ 

ಇದನ್ನೆ ನಗೆಹೇಳಬೇಕು, 

ಗುರುಗಳು -- ಕೂಟಸ್ಥ ಹಗು ಬ್ರಹ್ಮ ಇವ್ರೆಗಳಿಗೆ ಬೇದೆವಿ 

₹ನಶ ಹುುಗು ಮರುಕಾಶ ವಸ್ತು” ಠೇ ಒಂದೇ ಇದು ಆದಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಬಿನ 

ಬಂದವನ ಹ್ಯಾಗೋ, ಹಾಗೆಯೆ ಬೃಹ್ಮ ಮತ್ತು ಊಟಿಸ] ಇವೆರೆರೂ ನುಮಂಗ 

೪ಿಂಬೊಂದೆ ೇ ಚೈತನ್ಯವಿರ ಒದಳ್ಳೆ ಬನ್ನ ಭಿನ್ನ ನಾಮಗಳು ಬಂದವ್ಪು ( ಉತ್ತ » 

ಮಃ ಪುರುಷಃಸ ನೈ) ಈ ಛಗವಂತನೆ ವಚ ವಚನದ ಆಶಯ ಗುಪ್ತವದಿ. 
ಅದನ್ನು ಬೇಳುತ್ತೆ* "ನೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡು ಘಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರವು ವ್ಯಾಸಿ 

ಸಿರುತ್ತದೋ, ಅಸ್ಟೇ ಆಕಂಶಕ್ಕೆ ಘಟುಕಾಶವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಆದಕ:೦ಣ ಫಘಟಾಗು 

ಶವೇ ಮಹದಾಕಾಶವೆಂದಲ್ಲಿ ಹಾ ಕಾಶದನೆ ಟ್ರ ಮಹೆದ:ಕಾಶವದಿಂದು 

ಮೂಡರು ತಿಳೆಯುವವಿ ದರ ಬೆಶಿ ಸ ಘಟಾಕಂಶದಿಂದೆ ವಮರ:ಕಾ37? 

ಭಿನ್ನವಿರುತ್ತದೆಂದು ಗ್ ಹ್ಯಾಗೋ, ಹಾಗೇ ಶ್ಲೇತ್ರದಕ್ಲಿವ ಸಜ ರ್ಹನ್ಸೇ 

ಬೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂಟಸ ನೆಂಬ ನಂಮವದೆ. ಆದಕಾರಣ ಕೂಟಸ್ಥ ನೇಬ್ಬ ್ರಹ್ಮನೆ ವೆಂದೆಂದಲ್ಲಿ 

ಕ್ಲೇತದಲ್ಲಿರುವದಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮವೆಂದು ಮಂದಸಪ್ರಜ್ಞರು ತಿಳಿಯುವರು; ಆದಕಾಂಣ 
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನು ಊತ ಸಕಳ ಭಿನ್ನನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ತಾತ್ಟರ್ಯವೆ ವೇ 



ತ.೨ 

ನೆಂದರೆ ಕೂಟಿಸ್ಥಬ್ಬ ಶ್ರಶ್ಮೂಗಳಲ್ಲಿ ಜೇ ದವಿಲ್ಲ ಹೀಗಿದ್ದು ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಭಾಸಿಸಿದ 

ಕಾರಣ ಜೀವರು ಬದ್ದ ನಾಗುತ ತ್ಮಾನ್ಕೆ ಮತ್ತು ತತ್ವ ಮಸ್ಯಾದಿ ಮಹಾಮುಕ್ಯು ಜನಿತ 

ಮಾದ ಜ್ಹ್ಹನವಿಂ ಆ ಭೇದಭ)ಮವು ನಪ್ಪವಾ ಜೂಜಿ “ಆತನಿಗೆ ಮೋಶಪ್ರಾಶ್ರಿ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

೨೨ ನೇ ಭಾಗ, 
ಮಹಾವಾಕ್ಯ ವಿನರಣಂ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ಸದ್ಗುರುವರ್ಕಾ ಮಹಾಮಾಕೃವೆಂದೊಡೇನು? ಇದನ್ನೆನಗೆ 

ಕೃನೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು. 
ಗುರುಗಳು:-- ಜೀನವೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪಂಗಳ್ಳೆ ಕೃ ಬೋಧಕಗಳಾದ ವೇದ 

ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಮಹಾವಾಕೃ ಗಳು,” 

"ಶಿಷ್ಯ ಹೇ ಗುರುಶ್ರೆ ೇಷ್ಠನೇ, ಅವು ಮಹ: ವಾಕ್ಯಗಳಾವಾವು? ಮತ್ತು 

ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇೀವೇಶೈಕ ವಂ ಹ್ಯ್ಯಗೆ ಕಿಳೆಯಲಬೇಕು? ಇದನ್ನೆ ನಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ 

ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಹೇಳಬೇಕು. 

ಗೆರುಗಳು:-- ಹೇ ವತ್ಸು, ಮಹವಾಕ್ಯಗಳನೇಶ ಆವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 

(ತತ್ವಮಸಿ) ಎಂಬ ಮಹಾಮಕ್ಯವು ಮುಖ್ಯವದೆ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂ ಜೀವೇಕೈಕ್ಯವಂ 
ಹ್ಯಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕ,? ಇದನ್ನು ಹೇ? ತ್ತೇನೆ; ಕೇಳು, (ತತ್ತನಮಸಿ) ಈ ವಾಕ್ಯ 
ದಲ್ಲಿ ಕತ್-ತೃಂ-ಅಸಿ ಇನೆ ಸ್ಯ ಪವಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳೊಳಗಣ ತತ್ಪದದೆ ಮು 

ಚ್ಯಾರ್ಥವು ಮಾಯಾರಬಲಬ್ಬರ್ಕ್ (ಸರ್ವಜ್ಞಶತಾಸಹಿತ ಚೈತನ ನಡೆ ಮತ್ತು 
ಅವಿದ್ಯಾಕಬಲಚೈತನ್ಯ ಅಥವ ನಿವ ಸರಣ್ಯನ ಮತದ ಪ್ರಕಾರ ಶಚಿ ಜ್ಞತ್ತ ಸಹಿತ 

ಚೈತನ್ಯ (ಜವ) ತಂಪದನ ವ ಚ್ಯಾರ್ಥವದೆ. ಹಾಗು ಮಾಯಾ ನಿನಿರ್ಮುಕ್ವ 

ಚೈತನ್ಯವು (ಬ್ರಹ್ಮವು) ತತ್ರದದ ಲಕ್ಮ್ಮಾರ್ಥ ವ್ರ; ಮತ್ತು ಅವಿದ್ಯಾವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ 
ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಕಿಂಚಿಜ್ಜ ಶ್ರ ಕೈನಿನಿಮು-ಕ್ಕ ಚೈತನ್ಯವು (ಕೊಟಿಸ್ಥ) ತ್ತ ೦ಸಪದವನ 

ಲಕ್ಸ್ಯಾರ್ಥವದೆ. ವಿಶೇ ಸೌಟಿಸಹಿತವುದ ನಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ವಾಚ್ಕಾ ರ್ಧದದೆನ್ನು ವರು 

ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ ನಿಶೇಷ್ಯಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಟ್ಯುರ್ಧ ನೆಂಡನ್ನು ವರು. (ತತ್ವ 
ಮಸಿ) ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಯದಿಂ (ತ) ಎಂದೊಡೆ ಮಾಯೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕ 
ವಿದ್ದ ದಾವಚೈತನ್ಯವೋ ಕ್ (ತ್ವಂ) ಎಂದೊದೆ ಅನಿದ್ಯೋಪಾಧಿಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಸಿ 
ಇ ನೀನು ( ಅಸಿ) ಎಂದೊಡೆ ಇದ್ದ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತ ಣೆ 

ಇನ್ನು ಈಶ್ವರನು ಸರ್ವಜ್ಞನು ಮತ್ತು ಜೀ ನನು ಕಿಂಚಿಜ್ಜನು; ಆದಕಾರಣ ಅವು 
ಗಳ್ಳೆ ಕೃವು 'ಶಿಸಂಭವನೀಯವದೆಂದು ಕಂಡುಬಂದೀತು. ಆದರೆ ಜಹದಜಹಬ್ಬಕ್ಷಣಿ 

ಜ.. ಎರಡೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಅರ್ಥವೆಂ ತ್ಯಜಿಸ್ಕಿ, ಅನಿರುದ್ಧ 

ವಾದದ್ದನ್ನು ಗೃಹೆಣಮಾಡಿದೊಡೆ ಅಸಂಭಾವನೆಯ ಸಿವಾರಣವಾಗುವದು, 



ತಿ 

೨೩ನೇ ಭಾಗ, 

ಜಹದಾದಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣೆಗಳು, ಮತ್ತು ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣೆ 

ುತಿಯಉ ಮಹಾವಾಕ್ಪಾರ್ಥವ: ಮಾಡ ಡುವ ಪ್ರಕಾರವು. 

1 ಎವ್ಯಾ ಜೀ 
ಶಿಷ್ಯ' ಚ ಕ! ಸಾತಿ 

ಜಂಟ - ಜಹೆತ್ತ್ ಅಜಸತ, ಜತೆಸಜನೆ2, ( ಭಾಗೆತ್ಕಾಗ) 
ಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಅವೆ, 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಜಹ್ಲಾಕ್ಷಣೆಯ ಲಕ್ಷಣವು ಹ್ಯುಗೆ 

ಗುರುಗಳು: ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಚ್ಯಂಗಳ ತ್ಯಾ 

ಬೇರೆವಸ್ತು ಗ್ರಾಜ್ಯೈವಾಗುವ ದಾವ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದನೋ ಆ 

ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಗೆ (ಗಂಗಾಯಾಂಘೋಷ 8) ಈ ಮಾಕ 
ನಿದ್ದ ತೆ” ಗಂಗೆಯ *ಶ್ರಮಹದಐ್ತಿ ಗ್ರಾಮವಿರುವದಸಂಭವನೀಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ 

ಸಂ ಪೂರ್ಣ ಚಣ ೦ಗಳ0 ಕೈಬಿಸಿ ತತ್ಸೆಂಬಂಥದ ಬೆರೆ ಅಧ-ವಂ (ಗಂಗೆಯ 

ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಗಾ ನದೆಂದು. 7) ಸ್ವಿಇರಿಸಬೇಕ:ಗುತ್ತದೆ. 

ರಿಷ್ಯ:-- ಇ೨್ಟರ ಣೆಯ ಲಕ್ಷಣವು ಹ್ಯುಗಿಬತ್ತದೆ? 

ಗುರುಗಳು: ಆವ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸರ್ವ ವುಚ್ಯಾರ್ಥಪು ಉಳಿದು ಅಧಿಕ 
ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಲಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆ, ಎಂಜಿನ್ನುವರು. ದೃಷ್ಟಾಂ 
ತಾರ್ಥ.- (ನಮ್ಮ ಮನೆಯಮುಂದಿಂದ ಮೇಣೆ ಹೋಯ್ತು] ಈ ವಾಕ್ಯದೊಳಗಣ 
ಮೇಣೆಯು ಜಡವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದ ೨೫; 11111341. ಆದ 

ಕಾರಣ ಮೇಣೆಯನ್ನು ಬಹಿಸುವವರಿದ್ದರೆಂಬದನ್ನಧಿ* ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ;-- ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣೆಯ ಲಕ್ಷಣವು ಲ 

ಗುರುಗಳು:--ಎರಡೂಪದಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ವಿರೋಧಿಯಾದರ್ಥವಂ ಬಿಟ್ಟು ಅನಿ 
ರೋಧಿಯಾದದ್ದನ್ನು ಸ್ಹೀಕರಿಸುವದು. ದೃಷ್ಟುಂತದ್ದೆಶೆಯಿಂದ :- ( ಸೋಯಂ 
ವಿಶ್ವನಾಥ8) ಈ ವಾಕ್ಯದೊಳಗಣ (ಸೆ8) ಎಂಬ ಸದವ್ರ ವಿಶ್ವಣಾಥಂಗೆ ಪೂರ್ವ 

ದಲ್ಲದ ಹಷ್ಯಕಚ್ಯತನ್ಯ. ದಃ ನಕಾಲದಲ್ಲಿ, ದ.ವೆಸಿ ತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದನೋ ಆ ದೇಶ 

ಆ ಕಾಲ್ಕ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಮಮ ತ್ತು (ಅಯಂ) ಎಂಬ ಪದವು 
ವರ್ತಮಾನದ ದೇಶ ನತ-ವ ಮಾನದ ಕಾಲ, ವರ್ತಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೋ 



5೪ 

ಧಿಸುತ್ತದೈ; ಆದಕಾರಣ ಇವೆರಡು ಪದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ನಿರೋಧಿಗಳವೆ. ಪರಂತು 

ಇನೆರಡೂ ಪದಗಳಿಂದ ಲಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ( ನಿಶ್ಶನಾಥ) ನೊಬ್ಬನಿ 

ದ್ಹುನೆ. ಆದಕಾರಣ ಅನಕನ್ನು "ಸ್ರಹಣಮಾಡಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ವಿರೋಧಿಯಾದ 

ರ್ಥವಂ ಬಿಡಬೇಕು, 

ಶಿಷ್ಯಃ-(ತೆತ್ವಮಸಿ) ಎಂಬ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಹಬ್ಲಕ್ಷಣೆಯು ಯಾಕೆಗ್ರಾಹ್ಯವ್ಲ್ಲ? 

ಗುರುಗಳು:-- ಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯ ಲಕ್ಷಣದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ವಾಕ್ಯ ಗೊಳಗಣ 

ಸರ್ವವಃಚ್ಯಂಗಳಂ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ತತ್ ತ್ವಂ ಪದಂಗಳೊ» ಗೆ ಸ್ರೆನಿಷ್ಟೆಗಳಿದ್ದ, ಅನು 

ಕ್ರಜುದಿಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂಟಸ್ಥ ಇವುಗಳನ್ನು ದರೂ ತ್ಯುಗವುಗುತ್ತ ದೆ ಹಾಗು 

ಚೈತನ್ಯದ ಹೊರ್ತು ಬೇರೊಂದು ಪದಾರ್ಥವು ಗ್ರಾಹ್ಮವಾಗುತ್ತ ಬಿ. ಪರಂತು ತತ್ವಂ 

ಪದಂಗಳ ವ ಜಾ ಬಃ ಸಲಕ ಕ್ಷ್ಯತ್ಯಾಗವದಲ್ಲಿ ಛೇರೆ ಪದ ಶಕ: 

ಹಾಗು ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಧವಂ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದೊಡೆ ಆ ಜಡ ದುಃಖರೂಸಮಾದ 
ಪದಾರ್ಥದ ಗ್ರಹೆಣದಿಂ ಹಿಶವಾಗುವದಿಲ್ಲ ಆದಕಾರಣ ಈ ಲಕ್ಷಣೆಯುಗ್ರು ಹೈವಲ್ಲ, 

ಶಿಷ್ಯ: ಪಾ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯು ಯಾತಕೆ ಗ್ಯಾಸ ಹೈವಲ್ಲ! 9 

ಟೂ ಅಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಮುಕ್ಯದೊಳಗ 

ತತ್ತಂಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಸೋಧಿಯಾದರ್ಧದ. ತ್ಯಾಗವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಹಾಗು ಪರಸ್ಪ 
ನಿಸುದ್ಧಾರ್ಥಂಗಳ ತ್ಯಾಗಮುಗದಿ (ಅಸಿ) ಎಂಬ ಪದದರ್ಥನ್ರ (ಏಕತ್ವವು) ಸಿದ್ದ 
ವಾಗುವದಿಲ; , ಆದಕಾರಣ ಅಜಹಲ್ಲಕಣೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಕ್ಕ್ವಲ್ಲ 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಜಹದಜಹಲ್ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ( ತತ್ವಮಸಿ ) ಮಹಾವಾಕ್ಯದ 
ಅರ್ಥ ವಂಹ್ಯು ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಗುರುಗಳು: (ತತ್ತಮಸಿ) ಎಂದೊಡೆ ಅನೆ ೇ ನೀನಿದ್ದಿ, ಈ ಮಹಾವಾ ಕ್ಕ 

ದೊಳಗಣ ಅದೇ ಎಂಬ ಪದವು ಮಾಯೋಪಾಧಿಸ್ಯ ಚೈತನ್ಯರ ಬೋದಧಕವದೆ, 

ನೀನೆಂಬ ಪದವು ಅವಿದ್ಯೋಪಾಧಿಸ್ಥ ಚೈತನ್ಯ ದ ಬೋಧಕವನದೆ, ಮತ್ತು ಇದ್ದೀ 

ಎಂಬ ಪದವು ಉಭಯ ಚೈತನ್ಸಂಗಳ ನಿಕತ್ವವಂ ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಮಠ 

ದಲ್ಲಿದ್ದಾಕಾಸನೇ ಘಟದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಂಬ ವಾಕ್ಯದಿಂ ಘಟಿಮರಾಕಾಶೆಂಗಳ ಏಿಕತ್ವವಂ 
ಹ್ಯಾಗೆತಿಳಿಯಬೇಕೋ, ಹಾಗೇ ಮಾಯೆಯೆೊಇಳಗಾವಚೈತನ್ಯವು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತ ದೋ 

ಅದೇ ಚೈತನ್ಯವು ಅವಿದ್ಯೆಯೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದದ್ದು ನೀ ನಿದ್ದೀ, ಈ ವಾಕ್ಯದಿಂ ಅದು 

ಹುಗು ನೀನು ಇವೆರಡೂ ಪದಂಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮ “ವಂ ತಿಳೆಯಬೇಕು, ಘಟಮರಾ 

ಕಾಶಂಗಳ ಏಕತ್ವವಂತಿಳಿಯುವಗೋಸ್ಕರ ಫಿಟಕುಕೋಪ: ಧಧಿಗಳ ತ್ಯಾಗನಂ ಹ್ಯಾಗೆ 
ಮಾಡರೀಕಗು ದೋ ಹಾಗೆಯೆಃ ಸತ್ತ ತ್ವಂ.ಪದಂಗಳ ಲಕ್ಷೆ ಗೆ ವಂತಿಳಿ 

ಗೊಂಬುನಗೋಸ್ಕರ ಭಾಗತ್ಯಾಗ ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ನಿರೋಧಿಗಳಾದುಪಾಧಿ 

ಗಳ ತ್ಯ್ಯಾಗನಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೇಳೈತನ್ಯವು ಜವಾರಿ ವಿಡ್ಠು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವ 

ಣ 
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ಜ್ಞತಾರೂಪ ಶುದ್ಧಕಲ್ಪನೆಯಯೋಗದಿಂ ಈತತ್ವ, ಹಾಗು ಕಿಂಚಿಜ್ಞತಾರೂನ 
ಮಲೀನ ಶಲ್ಪನೆಯ ಯೋಗದಿಂ ಜೀವತ್ವಂಗಳ:ರೋಪವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಚಾರದಿಂ 

ನೋಡಲಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗದು ಅಧಿಷ್ಕಾನವಾಗಿದೆ; ಆದಕಾರಣ ಎರಡೂ 

ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವದೆ, ಅದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಬ್ರಹ್ಮ ನಾನಿದ್ದ ನೆಂದು ಈ ಜೀವನು 

ತಿಳಿದೊಡೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂ ಬಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಕನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಕಲ್ಪನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ನದ್ವೈತ್ಯ ಸಕಲ ವಿಕಾರಗಳು, ಸಕಲ ದುಃಖಗಳಿರುವವ್ತ 

ಆದಕಾರಣ ಕಲ್ಪನಾರಹಿತನಾಗುವದರಿಂದ ಜೀವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆನಂದ 

ರೂಪನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕಲ ಸನಾಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವು ತಶ್ರದದ ವಾಚ್ಛ್ಯಾರ್ಥವು, 

ಹಾಗು ಕಿಂಚೆಜ್ಞತ್ವರೂಸ ಕಲ್ಸನಾಸಹಿತಜ್ಞಾನವು ತ್ವಂಪದದ ವಾಚ್ಯಾರ್ಥವದೆ, 

ಆದಕಾರಣ ವಾಚ್ಯಗಳು ಪರಸ್ಪರನಿರೋಧಿಗಳವೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗು 
ಕೆಂಚಿಜ್ಜತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಕಚೈತನ್ಯವಾವದು ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವಕ್ಕೂ ಕಿಂಚೆಜ್ಜತ್ವಕ್ಕೂ 

ಅಧಿಷ್ಮನವೋ, ಅದೆರಡು ಪದಂಗಳ ಲಶಕ್ಷ್ಯಸ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ 

ಕಾರಣ ಜಹದಜಹಬ್ಲಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಕಿಂಚಿ 
ಜ್ಲತ್ವಂಗಳ ಶ್ಯಾಗವಂಪೂಡಿ ಉಳಿದಿಕವ ಅಕಲ್ಪಕ ಜೈತನೈ $ಕೃವಂ ಸದ್ಗುರು 

ಮುಖದಿಂ ಕಿಳಕೊಳ್ಳಬೇಕು, 

೨೪ ನೇ ಭಾಗ. 

ಮನನ ನಿದಿಧ್ಯಸನಂಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸದ ಅವಧಿಯು» 
ಖಿ 

ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಸಂಚಿತಾದಿ ಮೂರು ಕಮ೯ಗಳಿಲ್ಲ. 

ಶಿಷ್ಯ:- ಗುರುಗಳೆ ಗುರುಗಳ ಮುಖದಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ್ಯೂ ಆದು ದೃಢವು 

ಸ್ಯಾಗಾಗುವದು? 

ಗುರುಗಳು:- ಎಲ್ಫೈಯಾ, ಆ ಕೇಳಿತಿಳಕೊಂಡಿದ್ದ ಐಕ್ಯವಂ ದೃಢವಾಗುವೆ 

ಗೋಸ್ಕರ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು; ಹಾಗು ಅದರೊಳಗೆ ಸಂಶಯಗಳು 

ಬಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಫಿವೃತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. 
ದಾವಸಂಶಯಗಳ ಥಿವೃತ್ತಿಯು ತನ್ನಕಡೆಯಿಂದ ಆಗವದಿಲ್ಲೋ ಅವುಗಳ ರಿಪ್ಠಸಿ, 

ಯನ್ನು ತ್ರೀಗುರುಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಗುರುಗಳ ಭೆಟ್ಟಿಯಾ 

ಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ಕೊಡೆ ದಾವಸತ್ಪುರುಷರಕಡೆಯಿಂದಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು 
ಎಲ್ಲ ಸತ್ಪುರುಷರು ಗುರುರೂಪಗಳೇ ಇರುತ್ತಾಶೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 
ಇರಲಿ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮನನವಂಮಾಡಿ ನಾನೇ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ದೇನೆಂದು 
ತಿಳಿದನಂತರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಪಾನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವಗೋಸ್ಟರ ಸಂಕಬ್ಬ 
ನಿರೋಧಥನನಂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದಿಧ್ಯಸನವೆಂಜಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕಲ್ಪ. 
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ಿಕೋಢನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಅನೇಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುತ್ತನೆ. ಅವು 

ಗಳೆೊಳಗಣ ಸುಲಭವಾದೇನಕೇ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.. ಶ್ರವಣ 

ಮಾಜು, ಒಂದು ವಿಕಲ್ಪವು ಪುಹ್ಚಿಕೋಯ್ತು, ಹಾಗೆರಡನೇ ವಿಕಲ್ಪವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ 

ಇಂಥಸಂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಿಳಕೊಂಡು, ಅದನ್ನೇ ನಿತ್ಯಬೆಳಿಸುತ್ತ ಹೋ 

ಜೆರೆ ತಪ್ಪೆ ಬ್ರಕ್ಕತ್ವದ ಅನುಧನವು ಬರುವದ್ಯ, ಇದೊಂದು. ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗಳಂ 

ತಂನುಸಾಫಿಯಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು; ಹೀಗೆಮಾಡಿದೊಡೆ ಕಲ್ಪನೆಯು ದಾವ 

ಜ್ಞಾತದಿಂ ಹುಟ್ಟವದೋ, ಆ ಜ್ಞಾನವು ಸಾಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಕಲ್ಪ ನೆಯು 

ಡೈೈವಿಸುವದು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಬಂದವುಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾದ ಕಲ್ಪನೆ 

ಯಿಲ್ಲದೆ ರಿಂದ ಸಾ್ಷಿಭಾವವಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ಇಷಿರಡನೇದ್ದು. 

ಮನನದಿಂ ನಿಕನು ತಿಳಿಯುವ ಮರಿಯುವಭಾವರಬತ ನಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದ 

ನ್ನು ವಿಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಕೂತು, ಚಿಂತಿಸಿ, ಅದರಿಂಜಿ ತಿಳಿಯುವೃ ಮರಿಯುವ 

ಭಾವಂಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು; ಕ್ರದು ಮೂರನೇದ್ದು. ಅಛವಾ ನಂನುಸರಿಪೂರ್ಣ 

ಟೈತನ್ಯನಿದ್ದೇನೆಂದು ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ನಕಾಂತಸ್ಮುನದಲ್ಲ ಸೊತ್ಕು ಸ್ಮರಿಸಿ ನೃಷಿ 

ಯಸ್ಸು ಸರಿಪೂರ್ಣ ಪ್ರಸರಿಸಬೇಕು, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದ್ದು, ಅಧವಾ ವ್ಯವಹ 

ರಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಕ ಮಲಗುವಾಗ್ಗೆ, ಜಾಗ್ರತವಾಗುವಾಗ್ಗೆ, ನಿಂತಾಗ್ಲೆ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ದ್ದಾಗ್ಯೂ, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಏಕಾದ್ವಯ ಬ್ರಹ್ಮನಿದ್ಬೇನೆಂದು ಚಿಂಶಿಸುತ್ತಿರ 

ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆವಾವಕಾಲಕ್ಕೆ ಜೇಹಭುನನೆಯುತ್ಸನ್ನವಾದೀಶತೋ, ಆ ಆ ಕಾ 

ಒಕ್ಕೆ ತಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರರ್ಮ್ನಿದ್ದೇನಿಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆ ಭುವನೆಯನ್ನು 

ಸಂಹರಿಸಬೇಕು; ಇದೈೈದನೇೀದು. ಅಧವಂ ಅವವ ಐದಾರ್ಥದ ಬೋಧವಾ 

ದೀತೋ ಆ ಆ ಪದಾರ್ಥದ ನಾಮರೂಂಪವ150 ಬಟ್ಟು, ಆ ಆ ಏದಾರ್ಥದಲ್ಲ 

ವ್ಯಾಪಕ ಸಿದ್ದ ನಿರಾಕಾರ ಅನುಮ ಅರೂಪ ರುದ್ಧ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನಿದಾತ್ಮನನ್ನು 

ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಹೋದಕ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ನ.ವ.ರೂಪಂಗಳನ್ನು 

ನೋಡುನ ಅಭ್ಯಾಸವು“ಮುರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಮರೂವಚಿಂತನವಂ ಬಿಟ್ಟು 
ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಸ್ವರೂಪವಂ ನೋಡುತ್ತ ಹೋದೊದೆ ಅದು ಸ್ವಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ 

ಲೀನವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಾರನೇದು. ಇರಲಿ ದಾವಃದರುವುಯದಿಂ ಸಂಕಲ್ಪ 

ನಿರೋಧನವಂನಾಡಿ ತನ್ನನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮತ್ವದನುಭವವನ್ನು 

ಅನುಭವ, ಅನುಭವಿತನು, ಅನುಭಾವ್ಯ ಈ ಶ್ರಿವುಟ ರಹಿತಣಾಗಿ ತೆಗೆದು 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನುಭವವು ಬಂದನಂತರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ತನ್ನ 

ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕು. ಅಜ್ಞಾನಿ ಜನರಿಗೆ ದೇಹನಾ 

ನೆಂಬ ಬುದ್ಧಿಯು ಹ್ಯಾಗೆ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಹಾಗೆ ಅಹಂಬ್ರಹ್ಮಬುದ್ಧಿ ಯು 
ದೃಢವಾಜೊಡೆ ಪುರುಷನು ಕೃತಕೃತ್ಯನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ಬ್ರಹ್ಮಕ್ಕೆ 
ಕರ್ತನೃವೇನು? ವಾವಲಾಭಪಂಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಿರುನದು? ಎರಡನೇ ವಸ್ತುವೇ 



೩೬ 

ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ವೇಷನಂ ತ ಜೂ ತವಿನ ಮಾಡುವದು? ಮತ್ತು ಇಟ್ಟೆ 
ಯಾದ ರೂ ದಾವ ವಸ್ತುವಿನ ಮಾಡುವದು? ಈ ಪ್ರಕರ ಆ ಬ್ರಹ್ಮರೂಸನಾದ 

ಪುರುಷಂಗೇನುಕ ಹೋ ಸ್ವಚ್ಛಂದದಿಂ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಿರಲಾಗಿ 

ಪ್ರಾರಬ್ಧವಶಾಶ್ ಅವನದೇಹೆದಿಂದ ಉತ್ತ ಮಾಧಮಕರ್ಮಗಳುಗುತ್ತವೆ; ಪರಂತು 

ಆತಂಗೆ ಅಶೆಂಕರ್ತೃಭಂವ ವಿಲ್ಠುದಕುರಣ ಅವನು ಅವ್ವ್ಪಗಳಿಗೆ ಲಿಸ್ತ ನಾಗುವ 
ದಿಲ್ಲ; 5 ಪ್ರಕಾರ ಬ ಸಿಗೆ ಕ್ರಿಯವಾಾಣಕರ್ಮವಿಲ್ಲ. ಕೂಗು ಅಹಂಕರ್ತೃ 

ಭಾವದಹೊರ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಜ್ಹ್ಞಾಥಿಯ ಕ್ರಿಯಮಾಣವಂ (ಸುಹ್ಮ ದಪುಣ್ಯ 

ಕೃತ್ಯಾಂದ್ವಿಡಂತಃ ಸ "ಖಾಪಕ್ಕ ಶ್ಶಾ ಗ ರತಿ ) ಈ ವಚನದಿಂ *ಸ್ಫತಿಯು 
ಆತನ ನಿಂದಾ ದ್ರೇಷಂಗಳಂ ವ ಸುಚಿ ಪಾಪ್ಕ ಮತ್ತು ಆತನ ಸು 

ಹೃದರಿಗುತನ ಪುಣ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವು 

ಪೂರ್ವದ ಭ್ರಮದ ಕಾರ್ಯವಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಭ್ರಮದ ಸಂಗಡೇ ನನ 
ವಾಗುತ್ತದೆ; ಹಾಗು ಪ)ರಬ್ಧ ಕರ್ಮವು ಅವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭೋಗಂಗಳಂ ಕೊಟ್ಟು 
ದೇಹೆಸಹಿತವಾಗಿ ನಪ್ಪಮಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಡಾ ಗೆ ಫಲವಂ ಕೊಡುವ 
ದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮನುಳಿಯುವದಿ ಶ್ಲಾದಕಾರಣ ಕರ್ಮಫ ಲ ̀ ೋಗಾರ್ಧವಾಗಿ ಆಗುವ 

ಜನ್ಮವ: ದರಾಗುವದಿಲ್ಲ. 
.್ರ ಣಾ 

೨೫ ನೇ ಭಾಗ. 

ಸಂಚಿತಾಔ ಮೂರು ಕರ್ಮಂಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ಶಿಷ್ಯ ಹೇ ತಾತ ಸಂಚಿತ ಕರ್ಮವೆಂದರೇನು? 

ಗುರುಗಳು: . ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀವೋತ್ಸತ್ತಿಯಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಗಕಾಾಗಣ ಸ್ವಲ್ಪಾ ೦ಶವಂ ಭೋಗಿಸಿ 

228 ಎಲ್ಲ ಸಿಲ್ಕು ಉಳಿಯುತ್ತಿರುವವು, ಆ ತ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ 

ಸಂಚೆಯಕ್ಕೆ ಸಂಚಿತಕರ್ಮವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾ 

ಶಿಸ್ಯ:-- ವ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವೆಂ ಜಸ ; 

ಗುಉಗಳು:-- ಫಲ್ಮಂಗಳಂ ಕೊಡುವದಕ್ಕೆ ಉದ್ಯುಕ್ತವಾಥ ಸಂಚಿತದ 
ಸ್ವಲ್ಪಾಂಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧವೆಂದೆನ್ನುವರು, 

ಶಿಷ್ಯ: -- ಅಗಾಮಿ ಕರ್ಮವಾವದು) 

ಗುರುಗಳು:-- ಜ್ಞಾನೋಶ್ತರ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶರೀಕದಿಂ ಅಪಾವು ಕರ್ಪುಗಳ್ಳ 
ಆಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಪೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ .ಆಗಾಮಿಕರ್ಮವೆತಜೇಕು, 



ತಲಿ 

೨೬ನೇ ಭಾಗ, 
ಜ್ಞಾ ಐಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು. 

ಶಿಷ್ಯಃ:-- ಜ್ಹ್ಹನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹ್ಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? 

ಗುರುಗಳು: ಎಲ್ಲದೇಹಗಳು ಪ್ರಾರಬ್ಧಾಧೀನಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 
ಗಳು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನಗಳಿರುವದರಿಂದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಶರೀರ ಸ್ಥ ತಿಯು ಸಮಾನವಿರುವ 

ದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನದ್ದಿಶೆಯಿಂದ ಸಾಧಾರಣ ಲಕ್ಷಣಂಗಳಂ ಹೇಳ್ಳ 

ತ್ರೇನೆ; ಕೇಳು. ಜ್ಞಿನಿಗಳ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಪ್ರರಬ್ಧದಿಂ 

ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದೆ; ಪರಂತು ಆ ಕರ್ಮವು ಕೀರಿದಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಧನ 

ಮಾಡುವಾಗ್ಯೆ ಅವರ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿ ರವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಬಿದ್ದಿರು 

ವದರಿಂದ ಅವು ಸ್ಕಬ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಹಂಕರ್ತೃಭಾವ, ಹಾಗಿ 

ಜೈಗಳಿಲ್ಲಾದಕಾರಣ ಅನರ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಆವಾವಕ್ರಿಯೆಗ 
ಳಾಗುತ್ತವೆಯೋ, ಆ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇತ.ವಿರುವದ್ಲ; ಅನಕಾರಣ 
ಆ ನಿರ್ನ್ಶೀತುಕವಾದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ವಿಪರೀತಗಳಾಗಲಿ, ಅಧವಾ ಸುಪರೀ 
ತಗಳಾಗಲಿ, ಪರಂತು ಅವರಿಗೆ ಶೋಕ ಅಧವಾ ಹರ್ಷವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯ 

ಜನ€ಗೆ ಹೇತುವಿರುವದರಿಂದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಿಂದ ಆ 

ಕರ್ಮವು ಪೀರುವವರಿಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಫಲವು ಹ್ಯಾಗಾದೀ 

ತೆಂಬ ಚಿಂತೆಯು ಹತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗದು ಹತ್ತುವದಿಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ್ವನಿಗಳಿಗ 
ಹಂಭೋಕ್ತೃಭಾವ ವಿದುವದರಿಂದ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗ 

ದಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ಸುಖದುಃಖಗಳುದನೂ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಜನರು ಪ್ರತ್ಯೇಕನನ್ನು 
ಭಿನ್ನಭಾವದಿಂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಆದಕಾರಣ ರಾಗದ್ವೇಷಂಗಳಂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ; 
ಜ್ಞ್ಯಾನಿಗಳೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವವಂ ಆತ್ಮರೂಪದಿಂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ; ಆದಕಾರಣ ಅವರು ರಾಗ 
ದ್ವೇಷಂಗಳಂ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಸಿತಿಯಿರು 
ತ್ತದೆ. ವಿಚಾರದಿಂ ನೋಡಲಾಗಿ ವಾಣಿ-ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗಗೋಚರವಾದ ಬ್ರಹ್ಮವೇ 
ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಆದಕಾರಣ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿಯು ವಾಜೆಯಿಂದೆ ವರ್ಣಿಸುವದು 
ಸಂಭವನಿಸುವದಿಲ್ಲ 

೨೭ ನೇ ಭಾಗ, 
ಆತ್ಮಾ ಹಾಗು ಜಗತ್ ಇವುಗಳು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಿಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ 

ಇವುಗಳ ಏಕತ್ಪವು., 
ಶಿಷ್ಯಃ... ಸಮರ್ಥಕರ ಜ್ಞಾನಿಯು ತನ್ನ ಹೊರ್ತು ಏನೇನು ನೋಡುವ 

ದಿಲ್ಲೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ; ಹಾಗು ಜಗತ್ಯವಂತು ಆತ್ಮಂಗೆ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಿ 
ಯದೆ; ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಅದನ್ನು ಅತ್ಮರೂಪದಿಂದ ಹ್ಯಾಗೆ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. 
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ಗುರುಗಳು:-ಸ್ವಲ್ಪಾಯುಸಿ, ನಿಶಡೇಶೀಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಘಟವು, ಮೈ 

ಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದುಗ್ಯೂ ಆದು ಮೃತ್ತಿಕೆಯಿಂದ ಭಿನ್ನ ವ: 

ಹ್ಯಾಗೋ; ಆಣೆಃಕಲ್ಸು ರೀರಿನಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ, ಹಾ ಗೋ; ಪಟವು ತಂತುಗಳಿಂ: 

ಭಿನ್ನವಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗೋ; ಲಹರಿಗಳು ಉದಕದಿಂ ಭನ್ನಗಳಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಗೊ; ಶುಕ್ತೆ 

ರಜತವು ಶುಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ; ಹ್ಯಾಗೋ; ರಜ್ಜುಸರ್ವವು ರಜ್ಜುವಿನಿಂ। 

ಭಿನ್ನವಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗೋ; ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಯಾಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನಮೇೋಲೆ ಭಾಸಿಸಿ! 

ಈ ಜಗತ್ವು ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಿಯಾಗಿ ತೋರಿದಾಗ್ಯೂ ತಕ್ಸ್ಟಿಂದೆ ಭಿನ್ನವಲ್ಲ 

ಹೀಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. 

೨೮ ನೇ ಭಾಗ. 

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ್ನ ವಿಚಾರವು. 
ಲ ೬ ಹ್ 

೧ನೇ ಪ್ರಕರಣ. 

ಸ್ಫೂಲದೇಹ ೧ರಸನಂ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಜೀವನು ಜನ್ಮ, ಬ:ಲ್ಯ, ತಾರುಣ್ಯ, ವಾರ್ಥಕ್ಯ, ಮೃತ್ಯು, 

ಅಂಧತ್ಹ, ಬಧಿರತ್ವ, ಪಂಗುತ್ವ, ಮೂತ್ರ, ಶ್ಸುವೆ, ತೃಷೆ ಸಂಶಯ, ಪಾಪ, 

ಪುಣ್ಯ್ಯ ಸುಖ್ಯ ದುಃಖ, ಬಂಧ; ಮೋಕ್ಷ ಮುಂತಂದ ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತ 

ನಿದ್ದು ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಾರವ:ದ ಬ್ರಕ್ಮ್ವೇ ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಗೆ 
ಬರುತ್ತದೆ ? 

ಗುರುಗಳು:-.. ಅತ್ಮುನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಅನಿವೇಕದಿಂ ಏಕತ್ರಮಾಡಿ ನೋ 

ಡೋಣದರಿಂದ ಜೀವನು ಅನೇಕ ವಿಕಾರಯುಕ್ತನಿದ್ಭಾನೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಪರಂತು ವಿವೇಶದಿಂ ಅತ್ಮಾನಾತ್ಮಗಳನ್ನು ಭಿನ್ನಮಾಡಿ ನೋಡಲಾಗಿ ಆತ್ಮನು 

ಬ್ರಹ್ಮರೂಪನಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತಾನೆ, 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ಭಕ್ತನತ್ಸಲನಃಾದ ಗುರುಸ್ವ್ವಾ 
ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೃಸೆಯಿಂದೆನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು 

ಗುರುಗಳು:-- ಹೇ ಬಾಲಕಾ ಕೇಳು. ಆತ್ಮನು ಸಚ್ಛಿದಾನಂದ ರೂಪ 
ನಿದ್ದಾನೆ; ಹಾಗು *ಅನಾಶ್ಮನು ಅಸಜ್ಜಡದ.ಖರೂವನಿದ್ದುನ್ಕೆ ಯಾತರ 

ಯೋಗದಿಂ ಜನ್ಮ , ಬಾಲ್ಯ ತಾರುಣ್ಯ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಆವಯವ, ರೋಗ, ಮೃತ್ಯು 
ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳು ಆತ್ಮಂಗವೆದು ತೋರುತ್ತದೋ; ಆ ಔಟಿ ಹಸ್ತ 

(ಮೂರುನರಿ ಮಳಗಳ) ಪರಿಮಾಣಯುಕ್ತ ಸ್ಥ ಲದೇಕವು ಅಸಜ್ಜಡ ದುಃಖ 

ರೂಪವಣೆ, ೨. 

ಮಿಯೆ.:, ಆ ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ 
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ಶಿಷ್ಯ:-- ಸ್ಥೂಲ ಜೇಹವು ಪ್ರನ್ಯಕ್ಷಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಅಸತ್; ವ್ಯವಹರಿ 
ಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಒಡ ಹ.ಗು ಪ್ರೀಯವಾಗಿದುತ್ತಿ ದ್ವಾಗ್ಯೂ ದುಃಖರೂಪೆವದೆಂದು 

ಹ್ಯಾಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ) 

ಗುರುಗಳು:- ಆಕುಶದೊಳಗೆ ಗ:ಧರ್ವ ನಗರಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ತೋರು 
ಕ್ರಿದ್ಧಾಗ್ಯೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಅಸತ್ನೋ ! ರಜ್ಜು ಸರ್ಪವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಂಡುಗ್ಯ್ಯೂ ಅದು 
ಹ್ಯಾಗೆ ಅಸತ್ವೋ, ಮೃಗಜಲವು ಕಾಣಿಸಿದುಗ್ಳೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಅಸತ್ವೋ ಶುಕ್ತಿ 

ರಜತವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಂಡಾಗ್ಯೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಆನತ್ವೋ ಹುಗೆಯೋ ಸೂ ಲಪೇಹೆವು, 

ಮತ್ತು ಶತ್ಸಮವಾದ ಸರ್ವ ಸ್ನೂಲ ಪ್ರವಂಚ ಅಸರ್ತವದೆ. ಹೇ ಶಿಷ್ಯ, - 
ದಾವಕಾಲದನರಿಗು ವೃತ್ತಿಯು ವ್ರಪಂಚವಂ ನೋಡುತ್ತದೋ ತಾವಶ್ಕಾಲ 

ಪರ್ಯಂತರ ಇದು ಶೋರುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ದುವಾಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಿಯು ವಿಮುಖ 

ಮಗುತ್ತದೋ ಆಗ್ಗೆ ಅಭ-ವನವಂ ಪಡಿಯುತ್ತದೆ, ಆದಕಾರಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂ 
ಚವು ಸಮಸ್ಚಿ ವೃಷ್ಠಿಮನೋವೃತ್ತಿಕಲ್ಪಿತವದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ:ಎ- ಮನೋೃತ್ತಿಯು ವಿಮುಖವಾದಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚಾಭಾವವಾಗು 

ತ್ತದೆಂಬರುಭೆವವ್ಪ ದಾವಮಾಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತದೆ, 

ಗುರುಗಳು. ಸ್ವನ್ನುವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಸ್ಥೂಲಪ್ರವಂಚದ ಅಭುವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ 
ಎ. 

ಸುಸುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂಲ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರನಂಚಂ/'ಳ ಅಭಾವವಾಗುತ್ತದೈ ಹಾಗು 
ಅವಸ್ಥೆ ಯೆ೧ಳಗೆ ಸ್ಫೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕುರಣಂಗಳ ಅಭಾವಮಾಗುತ್ತಜೆ. 

ಣ್ಯ: - ಸುದುಪ್ಪಿಯೊಳಗೆ ಸೂಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಾವವಾಗುತ್ತದೆಂದು 
ಥ್ರ ೨7; ಏಐರೆಂತು ಅಜಿನಗೆ ಸತ್ಯವೆಂದು ಕಂಂಬುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂ 

ಡೆ ದ.ವನವನು ವ.ಲಗಿರುಶ್ತುನೋ, ಆಶಂಗೆ ಸ್ಥೂಲ ಪ್ರವಂಚವು ಕಾಂಬುನ 

ದಿಲ್ಲ ಪರಂತು ಆ ಕಂಜದಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ಯ ಜಾಗ್ರಶರಿದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಮಲಗಿದ್ದ 
ಮನ.ಪ್ಯನ ಬೇಹ ಸಹಿತವಾಗಿ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಗುರುಗೆಳ್ಳ;-- ಎಲೈ ನಗೆ ಹಿಂದೆಹೇಳಿದ್ದೆ ನಲ್ಲೋ | ಸಕಲ ಸೃಷ್ಟಿಯು 

ಈಶ್ವರ ಕಲ್ಪಿತವದೈ, ಅದು ಜೀವಂಗೆ ಬಾಧಕವಲ್ಲ. ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಜೀವಂಗೆ 
ಬಾಧಕನಿರುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ ಜೀವನು ಅದನ್ನೇ ನಾಶಮಾಡಬೇಕು, ಜೀವನು 

ಈಶಸೃಸ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಅಸಂತೆ ಮಮತೆಗಳಂ ಹಿಡಿದು ಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅನ್ರಗಳಂ 

ಹಡಿಯಬದ್ದೊಡೆ ಈಶ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಇವನಿಗೆ ಬಾಧಕವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯುಗೆಂದೊಡೆ 
ಸೂಲದೇಹಸಹಿಡ ವೆಲ್ಲಸ್ಕೂಲನ್ರಪಂಚವು ಸುಷುಪ್ತಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಜೀವರ 

ನ್ಚತ್ತಿಯು ಅದರ ಕಡಿಗಿರುವದಿಲ್ಲೂದ ಕಾರಣ ಅವನಿಗದೆರೆ ಸಂಬಂಧದ ಸುಖ' 

ತ್ರಿಯು ಪುನಃ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮುಖವಾದಕೂಢಳೆ ದುಃಖಗಳಾಗುವದಿಲ್ಲ. ವ 

ದುಃಖವಾಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ವೃತ್ತಿಯು ಅಂತರ್ಮುಖವಾದೊಗೆ ಧಾಗ 

೨ 

೩ಕ್ಕೆ 
ಅಡು ಊಟಿ 

ಓಲ 

- ಆ “೫2 ಸಾಡೆ, 
ಗ್ರ 

ಆಕ್ ಸಿ. 
೪೮1 ಥಿ 

ಕ್ಕ 
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ಶಿ 6 

ದ್ವೀಷ್ಠ ಅಹಂತ್ಕೆ ಮಮತೆ ಮೊದಲು ಮಾದಿಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೇನೆ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ, ಆಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೇ ಈಶ್ವರನ ಮಾಯಾ ವೃತ್ತಿಯು ವಿಮ 

ಬವಾದಾಗ್ಗೆ ಈಶ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಲಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈತಸ್ಥ 
ಮಿಧ್ಯವೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪರಂತು ಈಶಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಜೀವಂಗೂ ಸ ುಬಂಧವೇ ಜಿಲ್ಲ 

ಹ್ಯಾಗೆಂದೊದೆ ಜೀನನ ವೃತ್ತಿಯು ಲತ್ಮಾಕಾರದನದರೆ ಈರಿಸ್ಥಗ್ಳು ಯೋ ಇರವು 

ಇಲೆ್ಲೇ ಇದರ ಭಾನನ್ರ ಅತಂಗಿಬವದೇ ಇ. ಟದರರಣ ಕಸಸ್ಠಿಭ್ಟಿಗನು 

ಅಸಂಖ್ಯಗಳಿದ್ದುಗ್ಯೂ ವೈತ್ತಿರಹಿತನಾಡ ಬೇವಂಗನ್ರಗಳಿಲ್ಭು ಇಲ್ಲ. ಹುತ್ತು 

ಜೀವನ ಅಹಂ ಮನುವೃಳ್ತಿಯೇ ಜೀವಂಗೆ ದುಃಖದಔಿದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣನ್ನೇನೆಂ 
ಒಂ ಕಳ್ಳು ಎ ಹೆ ಕವ ಎಸ ಕ್ ು ಗ ಜಾ 

ದರೆ; ದಾವ ಮನುಷ್ಯನು ಡಾನಿ *ದಾರ್ಟಿ ಜವನಾೇ ಅ ಆ ಠಿ 

ಡುತ್ತುನೋ; ಆಶಂಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ದಾರುದರೂ 'ೀದೆಯನ್ನು ಳೊಟಿಿರಿ ಬ 
ಕಾಸ್ ಳ್ಳ ಆಷ್ಟ ಆರ ೨ ಕಶ ಅಬ್ಬಿ ಇಷ್ಟು ಹ್ಯೂ ಅಬೆ ಇಳಾತಾ ಖಾ ಸ ಹಳೇ ದುಃಖವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗ:ತತು ಆ ಪೀಡಶಕನ ದ್ಲೇಣದನಂ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ 

೨.೨ 

ಸರಂತು ಆತನೇ ದಾವಾಗ್ಗೆ ಆ ಮಮುತ್ತವಂ ಬಿದುತ್ತುಮೊೊ ಆಮೆಲೆ ದುರ 

ದರೂ ಆ ವಪದಾರ್ಥವಂ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದಾಗ್ಯೂ ಅವಥಿಗೆ ದುಃಖವ-ಗು ಎದಿಲ್ಲ; 

ಹಗು ಅತನು ನನ್ಚಮಾಡುವವನ ದ್ರೇಷವನ್ನೂದರೂ ಮು.ಡುವದಿಲಬ್ಬ ಇದರೆ 

ಮೇಲಿಂದ ಸ್ಪಷ,ಎಂಗಿ ವಿಳಿಉುತ್ತದಲ್ಲೊ, ಜೀವನ ಆಹ ಮಮದು್ಮವೃತ್ತಿಯೇ 

ಆತಂಗೆ ದುಃಖವನದೆ; ಈಶಸೃಮ್ಟಿಯನ್ಲಿ ಈರಸ್ಸಸ್ಟಿ ಖಾಗಲಿ, ಜೀವಸೃಃ 

ವೃತ್ತಿರಹಿತನಾದ ಜೀವಗಂರೂ ಶೋಮಖವವಿಲ್ಲ! ಆದರೆ 
ಅಭುನದಲ್ಲಿ ತೋರುಸದಿಲ್ಲದಕ-ರಣ ಅಮು ಕಲ್ಮನುಜರಿತವನಿ. ಹ್ಯಾಗೆ 

ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವನನು ಧ್ಯಾನದ್ದೆರಯಿಂದ ಹೈಪಯಗೂೊಳಗೆ 
ಮೂರ್ತಿಯಕಡಿಗೆ ಆತನ ಮನಸ್ಸಿಗುವವರಿಗ.ಿ ಇ. ಜಿಸುತ್ತದೆ 

ಸ್ಸೆರಡನೇ ಪದಾರ್ಥದ ಕಡಿಗೆ ಹೆ:3ದಕೂಡಲೇ ತತ್ಕುಲ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ 
ಹಾಗೆಯೇ ಈ ದೇಹಸೆಹಿಶವ:ಗಿ ಪ್ರಪಂಚವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನು ಸುಷು 

ಪ್ರ್ಯ್ಯಾದಿ ಅವಸ್ಥೆ ಗಳೊಳಗೊನ್ಮೆ ಪ್ರಸಂಚವ್ರೆ ಲಯವಂ ಕೊಂದಿದಮೇಲೆ ಆದು 

ಪನಃ ಮನಸ್ಸು ಉತ್ಪನ್ನವಾದಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ಕೋರುತ್ತದೆ? ಹೀಗೆ ಫೀನೆಂ 

ದಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ಬಹೆಃ ಕುಲದ ವರಗೂ ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಯ 
ಮೂರ್ತಿಯು ಕ್ಮದಯದೊಳಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಭ್ಗುತ್ತವೆ; ಆನೇಲೆ ಆ ಧ್ಯಾತನಿಗೆ 

ಆವಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣವಾಗುತ್ತದೋ, ಆ ಆ ಕಂಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮರಣದ ಸಂಗ 
ಜೇತೋರುತ್ತದೆ, ಹ್ಯುಗೊಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಜೀನನು ಅನ-ದಿಕಾಲದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಬಂದಕಾರಣ ಅಮು ಸತ್ಯ್ರಿವಬಿಂದು ಅವನಿಗೆ ಭಾವನೆಯಾಗಿರು 

ತ್ತನೆ. ಹಾಗು ಅವನಿಗೆ ಸ್ಮರಣವಾದಕೂಡಲು, ಅದು ಸ್ಮರಣದ ಸಂಗಡೇ ತೋರು 

ತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಸೃಷ್ಟ್ರಿಯು ಮನೋಕಲ್ಪಿತನಿದ್ದಕಾರಣ ಅದುಸತ್ಯತ್ವದಿಂ 

ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಆಸಮರ್ಥವದಿಂದು 



ಓ೨ 

ಫಿನಗೆ ಸಂತಯವು ಬಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನೇ ನೋಡಲ್ಲೋ! ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲ 
ಕಾಣಿಸುವಂಥ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹೇ ಬಸದ ಹತಾನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತ ಧೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಿರುವದೆಂತು ಸಂಭವವೇಶಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸು 

ವಸೃಸ್ಚಿಯಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಂತು ಮನಸ್ಸು ಆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಸೈ ಸೈಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸ ಕೋಚಿತ 

ಮಾದ ಸ ಸ್ಥ ಅದಲ್ಲಿ ಸ ಹೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತವಾಗತ್ತದೆ. ಹ: ಗೊ ಶಣದಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಯುಗಗಳುದಂತೆ ತೋರಿತುತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಅಘಟತಘಟ 

ನೆಗೆ ಸಮರ್ಧನದೆ, ಥ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿಯು ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊರ್ತ ಹ್ಯಾ ಇಲ್ಲೇ 
ಇಲ್ಲೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಥ ಲದೇಹಸಹಿತ ಸಕಲ ಪ್ರವಂಚವು ಮನಸ್ಸಿನಸೊರ್ತು 

ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೂಲತಃ ಇಬ್ಬದಂಧ ಬೇಹವು ಜಡ ದುಃಖರೂಪನ್ರು 
ಹ್ಯಾಗೆ ಇದನ್ನು ಏನು ಹೇಳುವದು? ಯಾಕೆಂಜಯೊಡೆ ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲದಂಧ 

ವಸ್ತುವಿನ ಗುಣದೋಷಂಗಳ ವಿಚಾರವಂ ಮಾಡುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಪರಂತು ಮಂದ ಪ) ಜ್ವರಿಗೆ ಸ್ಥೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಯಬುದ್ಧಿಯುತ್ಬನ್ನವಾಗ 

ಲೆಂದು ಈ ದೇಹವು ಜಡದುಃಖರೂಪವು ಹ್ಯುಗಿದನ್ನು ಜೇಳುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರವಣ 
ಮಾಡು. ಸ್ವಪ್ನ ಹಾಗು ಸುಷುಪ್ರಿ ಸ್ಯ ಲ್ಲಿ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ಸಂಕೋ 

ಚಿತವಾದಲ್ಲಿ ಈ ದೇಹನ್ರ ಏನೂ ತಿಳೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸಮಾಧಿಕಲದ 
ಲ್ಲಾ ಕಿದರೂ ಏನೂ ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಗಹನವಾದ ವಿಚುರದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಯು 

ಮಗ್ನವಾದಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾರುದರೂ ಬಂದರೂ ಕೂತರೂ ಮಾತುಡಿದರೂ ಆವಿಚಾ 

ಶದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ ಮನುಷ್ಯನು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ರ ದೆಶೆಯಿಂದ ದೇಹವು 
ಜಡವದೆ; ಮತ್ತು ದೇಹವೇ ಚೈತನ್ಯ ನಿದ್ದರೆ ಸ್ ಬಿದ ಶ್ಷವಯವದಲ್ಲಿ ಸಹ 

ಜ್ಞಾನನಿರುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗು ಶವದಲ್ಲ ಸಹ ಜ್ವ್ರನವಿರುತ್ತಿತ್ತು; ಸಂಂತು ಹುಗ 

ನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವನಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ದೇಹವು ಕೇವಲ ಜಡ ಕಾಷ್ಟ ಪಾಷಾಣಂ 

ಗಳಂತೇ ಅದೆ. ಇನ್ನು ಈ ದೇಹನ್ರ ದುಃಖರೂಪವು ಹ್ಯಾಗಿದನ್ನು ಹೇಳು 

ತ್ತೇನೆ. ಈ ಜೇಹವು' ಉತ್ಸತ್ತಿಯಗಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದು, ಪಿತೃವೀರ್ಯ 
ಹಾಗು ಮಾತೃ ತೋಣಿತಗಳು ರೊಡ ಕರ್ದೆಮದಿಂ ಉತ್ಸ ನ ಗುತ್ತ ಚ ಮಾತೆ 

ಯ ಯೋಧಿದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮಕ ಅನ್ಸ್ಮರಸದಿಂದ ಬೆಳೆ 
ಯುತ್ತದೆ. ಏನಕೇದಿವಸಗಳಿಂದೆ ತಸುಣವಾಗುತ್ತದೆ; ಮುಂದೆ ಕ್ಷೀಣವಾಗು 

ತಜಿ, ಹಾಗು ನಾಶಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಂಗಳಿಂದಗ್ರಸ್ತ, 
ವಿಷ್ಠಾಮೂತ್ರಂಗಳಿಂದಪುಷ್ಟವಾಗುವಂಥದ್ದದೆ. ಇದೆರೆದೆಕೆಯಿಂದಿದು ದುಃಖರೂಪ 

ವದೆ, ಇದುಜಡವಿದ್ದು, ಚೈತನೃರೂಸವಿದ್ದಂತೆ ಯಾಕೆ ತೋರುತ್ತದೆಂದನ್ನಿ ಕೇಳು, 
ಹ್ಯಾಗೊಬ್ಬನಟನು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ತನ್ನ ಸರ್ವಾಂಗವಂಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಕುಣಿಯು 

ಕ್ರಿರಲಾಗಿ ನೋಡುವವ ಬಾಲಕನು; ಕುಣಿಯುನವನು ತೋರುವದಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ 

ಛ ವಸ್ತ್ರವ ಕುಣಿಯುತ್ತದೆಂದು ಕಿಳಿಯುತ್ತಾನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅತ್ಮ,ಪ್ರತಿಬಿಂಬ 

ಠಿ 



ಗ್ರ ೩೬೩ 

ಸಹಿತವಾದ ವೃತ್ತಿಯು ಮಾಯಾಕಲ್ಪಿತ ದೆಹೆರೂಪಮಾದ ವಸ್ತ್ರದಿಂ ತನ್ನನ್ನು 

ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತಿರಲತಿಗಿ ಮಾಢರು ಅವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ದೇಹವೇ 
ವ್ಯವಹಾರೆಂಗಳಂ ಮೂಡುತ್ತದುದಕ:ರಣ ತಿಮ್ಮ ಚೈತನ್ಯವದಿಂಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ, 

ಇನ್ನು ದೇಹನು ದುಃಖತೂ? ನಿನ್ನೆ, ನೀಯವಸೆಂದು ಯೆ ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತ 

ದೆಂದು ನೀನೆಂದನ್ಲಿ ಕೇಟ್ಠ ಹ್ಯಗೆ ಮನುಸ್ಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ರೆಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ 

ದ್ರಾಗ್ಗೆ ಅನನ ರತ್ರುವಿನ ಕೂಸನ್ನು ತಂದ: ಆರಂದರೂ ಅನನ ಸಮಿಾಪ ಮಲ 
ಗಿಸಿದಕೆ ಆ ಕೂಸು ಅವಸಿಗೆ ಕೇವಲ ದ್ಕೇಷವಿದ ದ್ದಾಗ್ಯ್ಯೂ ನಿದ್ರೆಯ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ 

ಅದು ರತ್ರುನಿನ ಕೂಸೆಂದು ತಿಳಿಯಜಿ ತನ್ನದೆಂದು ತಿಳಿದು ಹ ನ್ಯಾಗೆ ಅದನ್ನು 

ಸಮಾಪ ಕರಿಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಯ್ಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸು 
ತ್ ಇ 

೯ 

ತಾನೋ? ಹಾಗೇಯೇ ತನ್ನ್ನ ಸ್ಪರೂಪದ ಆಜ್ಜಿನರೂಪವಾದ ದ ನಿದ್ರೆ ಯ ಆಅಮಲಿ 

ನಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ದುಃಖರೂವವಾದ ಸ್ಥ ಲಬೇಹದೇ ನಾನೆಂದು ತಿಳಿದು 

ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ದ್ರೀಕಿಯನ್ನು ಅದರ ನ್ರೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಈ ಪ್ರಕುರದೇ 

ಹನ್ರ ಆಸಜ್ಜಡ ಷ್ಟ ೫ ಆದಕುರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದಿ 

ದ ಹಂತೆ ಮಮತೆಗಳಂ ಡಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಕರಣಹಲ್ಲಿ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಆಧವಾ 

ವೃತ್ತಿಯೆಂಬ ಶಬ್ದವು ಕ್ವ ಕಸ ಸ್ಮೃಲದಲ್ಲಿ ವಜ ನಾಚಕನದೈೆ ಮತ್ತು 
ಕಚಿತ ಸ್ಥಲದ ಒಂದು ಮನೋವ ತ್ರಿಯ ನ .ಚಕವವೆಃ ಆದಕಾರಣ ಮುಕ್ತಾ 
ರ್ಥದ ಮೇಲಿಂದ ರಬ್ದುರ್ಧವಂ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇತ 
ಶಿಷ್ಯ ರೇ ಭವಭಯ ಸಂಹ:ರಕಶನೇ ಸ್ಮ್ಕೂಲದೀ ಹವು ಪಂಬ್ಲೇಕ್ವತ 

ಸಂಚಭೂತಗಳಲ್ದೆ ದು ನೀವು ಉಪಕ್ರಮವಂ ಹೇಳುವುಗ್ಗೆ ೫ ಅದರೆ 
ಆ ಸಂಚಭೂತುಗಳೊಳಗಣ ಜ ಆವೆ ಭೂತದ್ರಾೂವ ಅಂತನೆಂದು ತಿಕಿಯಬೇಕು? 

ಗುರುಗಳು:-- ಹೇ ಬಾಲಕ್ಕಾ ಅಸ್ಥಿ, ಮಾಂಸ್ಕ ನಾಡಿ, ರೋಮ, -ತ್ಚ್ರಚೆ 
ಇವೈದಂಶೆಗಳು ಸ್ಫೂಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೃ ದ್ವಯ ಅನೆ. ಯಾಕೆಂದೊಡೆ ಪ ಪೃಥ್ವಿಯು 

ಕರೀಣವಿರುತ್ತದ್ಕೆ, ಹಾಗೂ ಈ ಅಂಶ ಗಳಾದ ಕಠೀಣಗಳವೆ. ರೇತ, ರಕ್ತ, 

ಲಾಲಾ, ಮೂಕ, ಸ್ವೇದ, ಇವೈ 2 ರೀರಿನಿ ಅವೆ, ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ಠಿೀರು 

ದ್ರವೀಭೂತನಿರುತ್ತದೆ, ಹಾಗು ಈ ಅಂಶಗಳ:ದರೂ ದ್ರವಿ "ಭೂತಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಶುಧ್ಯೆ ತೃಷೆ, ಆಲಸ್ಯ, ಫಿದ್ರೈೆ ಹಾಗು ಮೈಥುನ, ಇನೈದಂಶ ಗಳು ನೈತ್ವಾ ನರದ 

ಅ ಹ್ಯಾಗೊಡೊಡೆ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದಹನಮಾಡುನ ರಕ್ತಿಯದೆ, ಹಾಗು ಧುಕ್ತಾ 
ಕ್ನೋದಕಗಳ ಪಚನವಾಗದೆ ಶ್ಲಭೆ ಮುಂತಾದ್ದವ್ರಗಳುತ್ಸನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ, ಚಲನ 
4 ಬಕನ ಪ್ರಸರಣ, ಅಕುಂಚನ್ನ ಹಾಗ, ನರೋ ಧನ ಇನೈದಂಶಗಳು ವಾಯುವಿನ 

ಅನೆ, ಹ್ಯಾ ಗೆಂಡೊಡೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿ ಕಿಯೆಶಕ್ತಿ ಖಯಿದಿತ್ತದ್ಕೆ ಹಾಗು ಈ ಅಂ 
ಶಗಳಾದರೂ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಳಗನವೆ. ಕಾಮು ಕ್ರೋಧ ಶೋಕ್ಕ ನೋಹ, ಭಯ್ಕ 



ಹ 

ಇವೈದಂರಗಳು ಆಕಾಶದ ಆವೆ, ಹಗ್ಳಿಗೆಂದೊಣೆ ಬ್ರಕ್ಮದ ಅಜ್ಞಾನದಿಂ ಅಕಾ 
ಶೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೈ, ಹಾಗು ಆತ್ಮಾಜ್ಞಾನದಿಂದೆ ಈ ಅಂಶಗಳಂಗುತ್ತವೆ, 

ಅನವಾ ಶೃದಯಾಕಾಶಥಲ್ಲಿ ಉತ್ಸನ್ನವಾಗುತ್ತವೈ ಆದಕಾರಣ ಇವು ಆಕಾಶದಂರ 
ಗಳೆಂದು ತಿಳಿಯಬೆಕು. ಈ ಪ್ರಕುರ ಪಂಚಭೂನಗಳಿಪ 

ಕೂಡಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹವಾಗುತ್ತದ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಸ್ಥೂಲಜೇಹದ ಧರ್ಮಗಳ;ವನ್ಪ? 

ಗುರುಗಳು:- ತಾಯಿತಂದಿಗಳು ಭಕ್ಷಿಸಿದುಭಧ ಅನ್ನರಸದಿಂ ಉತ್ಪನ್ನವು 

ಗುವಂಥ ರೇತದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವರು; ರೋಗಿಯು ಅಧವಾ ನಿರೋಗಿಯಾಗು 

ದು; ಪುಷ್ಪ, ಅಥವಾ ಕೃಷವಾಗುವದು, ಕಪ್ಪ, ಕೆಂಪು ಮುಂತಾದ್ದೆ ವಣ”ಗ 

ಳೊಳಗಣ ದಾವಾದಕೊಂದು ವರ್ಣವಿಂ ಯುಕ್ತವಗಗಿರುವದು;, ಬಂತಿ ವರ್ಣ. 

ಆಸ್ರಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ಮುಂತಾುದ್ದಪ್ರಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಮಾಗಿರುವದು; ಶ್ರೀಸ ತ್ವ 
₹ಠಿಸ್ಕತ್ವ, ಮಾತೃತ್ವ, ಸಿತೃತ್ಪ, ಸುಂದರತ್ವ, ಕುರೂಪತ್ಚ, ಅಸ್ತಿತ್ವ, ಬೆಳೆಲೋಃ 

ಣ, ತಾರುಣ್ಯ, ವಾರ್ಧಕ್ಯ, ಮೃತ್ಯು ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಗಳು ಸ್ಫೂ ಲದ ಸ 

ಪರಂತು ನೀನು ಸ್ಥೂಲದೇಹದ ಸಂಬಂಧಿಕವನದ ಪ್ರಶ್ನವಂ ಮಾದುಶ್ರಿ; ಇದರ 

ನುಲಿಂದ ಸ್ನೂಲದೇಹವು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿನಗೆ ತಿಯ 

ಲಿಲ್ಲೆಂದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ:.. ಮಹರ ಜೃ ಸ್ಥ ಲದೇಹನಿಲ್ಲೆ? ಇಲ್ಲೆ ಂಬುವದನ್ನು ತಮ್ಮ 
ಹೇಳೋಣದ ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದೆ; ಪರಂತು ಸರ`ಬೀವಗಳಜರೂ ನನ್ಸಿಂದ 
ಭಿನ್ನಗಳಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ ಮೂಢರಿಗೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೇಯ ಬುದ್ಧಿಯುತ್ಬನ್ನನಂಗ 

ಲೆಂದು ಸ್ಥೂಲದೇಡೆದನ್ಲಿ ಆವ ಭೂತದ ಅವ ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು? ಮುಂ 
ತಾದ ಪ್ರಸ್ನಗಳಂ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಇದಾದರೂ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಇದ್ರೊಡೆ ಕ್ಷಮಿಸಜೇಕೆಂ 
ದು ಪ್ರಾರ್ಗಸುತ್ತೆನೆ. 

ವಿ 5(. 
67% 



೩೫ 

೨೮ನೇ ಭಾಗೆ, 

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ನಿಚಾರವು. 

೨ನೇ ಪ್ರಕರಣ. 

ಸೂಶ್ಮ್ಮದೇಹನಿರಸನಂ 

೧ನೇ ವಿಭಾಗ. 

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹನಿರಸನದ ೧ನೇ ಪ್ರಕಾರವು. 

ಗುರುಗೆಲು:-- ವತ್ಸ, ಇದರೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ದೇನನ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಇರಲಿ ಈಗ 
ನಿನಗೆ ದಾವ ದೇಹದ ಫಿರಸೆನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಮವಂ ಹೇಳಿದೆ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆನ್ಬ 

ವಮಯಕೋಶವೆಂಬೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಸಂಚಪ್ರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಂಚಕರ್ಮೆೇಂ 

ದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿ ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವು; ಮನಸ್ಸು ಹಾಗು ಪಂಚಜ್ಞಾನೇಂ 

ದ್ರಿಯಗಳು ಕೂಡಿ ವಿಜ್ಞನಮಯ ಕೋರವು. ಪ್ರಾಣಮಯಾದಿ ಮೂರು ಕೋ 

ಶಗಳು ಕೂಡಿದ್ದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು, ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವಾದರೂ ಪಾಂಚಭೌತಿ 
ಕನಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜಡವದೆ. ಮತ್ತು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಹತ್ತುಇಂದ್ರಿಯಗಳು 

ಮನಸ್ಸೊಂದು, ಹಾಗು ಬುದ್ಧಿ ಯೊಂದು; ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಪ್ಮದಶಕಲಾತ್ಮಕವಿ 

ರುತ್ತದೆ; ಆದಕಾರಣ ಸಾವಯನ ಹಾಗು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದವಸ್ತು ವಿಕಾರಿಯಿರು 

ವದು ಸ್ಪಷ್ಟವೇ ಅದೆ. ಆದಕಾರಣ ಈ ಬೇಹನು ವಿಕುರಿಯದೆಿ. ಹ:ಗುವಿಕಾ* ಯಿ. 

ರುವದಂಂದ ಡುಃಖರೂಪವದೆ. ವಿಕಾರಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ-ನಾಶಗಳಿ 

ರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಆದಕುರಣ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 
ಉತ್ಪತ್ತಿ ನಾಶಗಳಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಈ ದೇಹವು ಅಸತ್ವದೆ. ಈ ದೇಹೆವು ಜಡವಿದ 

ಕನರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿವೈ?ರಕನಿದ್ದವನೇ ಆತ್ಮನು. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಸೂತ್ಮ್ಮ್ಮದೀಹೆಬೊಳಗಣ ದಾವ ಅಂಶವು ದಾವ ಭೂತದ್ದದೆ? 

ಇದನ್ನ ನಗೆ ಕೃವೆಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು, 

ಗೆರುಗಳು:-- ಅಪಂಚೀಕೃತ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ) ಪಂಚಭೂತಂಗಳ ಸಮಸ್ಟಿ 

ಸತ್ವ್ವಾಂಶದಿಂ ಮನಬುದ್ಧ್ಯಾದಿಗಳುತ್ಬತ್ತಿಯೂ, ಸಮಸ್ಪಿರಂಜಸಾಂಶದಿಂ ಪಂಚ 

ಪ್ರಾಣಗಳುತ್ಬತ್ತಿಯೂ, ಆಯ್ತು, ಆಕಾಶದ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂ ಶ್ರೋತ್ರೇಂದ್ರಿಯದ, 
ವಾಯುವಿನ ಸತ್ವ್ವಾಂಶದಿಂ ತ್ವಗಿಂದ್ರಿಯದ, ಶೇಜದ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂ ನೇತ್ರೇಂದ್ರಿ 

ಯದ, ಆಸಿನ ಸತ್ವಾಂಶದಿಂ ರಸನೇಂದ್ರಿಯದ, ಹಾಗು ಪೃಥ್ವಿಯ ಸತ್ವಾಂಶದಿ: 
ಘ್ರಾಣೇಂದ್ರಿಯದುತ್ಛತ್ತಿಯಾಯ್ತು. ಆಕಾಶದೆ ರಾಜಸಾಂಶದಿಂದ ಮಗಿಂದಿ 
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ಯದ, ವಾಯುವಿನ ರ.ಜಸಾಕದಿಂದ ನಾಣೀಂದ್ರಿಯದೆ, ತೇಜದ ರಾಜಸಾಂ 

ಶದಿಂ ಪಾದೇಂದ್ರಿಯದೆ, ನೀರಿನ ರಾಜಸಾಂಶದಿಂದ ಉಪಸ್ಸೇಂದ್ರಿಯದೆ, ಹಾಗು 

ಪೃಥ್ವಿಯ ರಾಜಸಾಂಶದಿಂ ಗುಜೇಂದ್ರಿಯದುತ್ತತ್ತಿಯಾಯು, ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಅಪಂಚೀಕೃತ ಪಂಚಭೂತಂಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು ಕುಟ್ಟತು 

ಶಿಸ್ಯ:-- ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೇಹದ ಅಭಾವನ್ರ ದಾವ ವ ಅವಸ್ಥೆ ಯೊ್ಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 

ಬರುತ್ತಜಿ? 

ಗುರುಗಳು:--ಸುಸುಸ್ತಿಕನಲದಲ್ಲಿ ಹಗು ಸಮಾಧಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಕೆ 
ಬರುತ್ತದೆ, 

ಶಿಷ್ಕು-- ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮೆಜೇಹೆದ ಅಭಾವವಾದನೆಂತರ 
ಪುನಃ ಜಾಗರಕಾಲದನ್ನಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? 

ಗುರುಗಳು: ಎಲ್ಫೆ ಸುದುಸ್ಸಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊಕ್ತೆ ಸಾ ಸೆಬೀಜವಾಗಿ 

ನಷ್ಟವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಬಿ:ಬಮುಗಿ ನಪ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಮಕ್ಷಿ 
ಸಜ್ಜೇಕಾಜೊಡೆ ಮಲಗುವದರಿಂಜೀ * ಮೋಕ್ಸವುಗಬೇಕಾದೀತು ಹಕ್ಕ ಸತ್ಕರ್ಮ 
ಉಪಾಸನೆ, ಸದ್ಗುರು ಸಿಚ್ಛ ಸ್ವ ಮ ಂತಾದ್ಬವಪ್ಪಗಳ ಜರೂರ ವಿರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಪರಂತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ "ನೀಹವು ಸುಮುಸ್ತಿ ಯ ಸ್ಸ ಸಬೀಜವಾಗಿ ನಾಶಹೊಂಡುವದಿಲ್ಲ, 

ಜಾಗರ ಸ್ವಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಬೇಹವ್ಪ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿರುತ್ತದೈ; ಮತ್ತು ಸುಷುಪ್ತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕೋಕ ಟೂತಿ ಇದರ ಬೀಜವಾದ ದಾವಸ್ವಾತ್ಮ್ಮಾ ಚ್ಹ್ಞಾನವೋ 

ಅದರದಾಕಾ:ದ್ಧಾಗಿರುತ್ತದೈ ಆದಕಾರಣ ಪುನಃ ಜಿ:ಗರಕುಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ಯೋಗದಿಂ ವಿಸ ಸ್ರೃತವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಸುಸುಸ್ನಿಯೊಳಗೆ ಅಭಾವಯೊಂದಿದ್ದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹನು ಜಾಗರ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾ ಗೆ ಪುಕಃ ಉಶ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೋ ಹಾಗೆಯೆ” ಮೋಕ್ಸಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಭಾವ ಹೊ ಬಿದ್ದ, ಸೂಶಕ್ಷ್ಮದೇಹವ್ಪ ಶುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತ ಜೋತಿ ಇಲ್ಲೊ? 

ಉತ್ಪನ್ಭವಾಗದಿದ್ದರೆ ಯಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ? ಉತ್ತ ನ್ನವ”ಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜೀವಂಗೆ 
ಮೋ ವಾಗುವಮು ಸಂಭವಿಸುವದ್ದ. 

ಗುರುಗಳು:-- ವಸ್ಸ, ನಿನಗೀಗ ಹೇಳಲಿಲ್ಲೇನು? ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಬೀಜಮಾದ ಆವ ಅಜ್ವಾನನೋ ತದಾಕಾರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹನಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದಕಾಂಣ ಪ್ರಾರಬ್ಭಾ ನುಸಾಂವಾಗಿ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರಂತೆ 
ಮೋಳಕ್ಸವಸ್ಥೆ ಯಥ್ಲಿ ಅದು ಅಜ್ಜಾ ಶ್ವನಾಕಾರವಾಗಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ಸಹಿ 
ತಡಾಸಿ:' ನನ್ಫಫಾಗುತ್ತ ಜಿ; ಆದಕಾರಣ ಪುನಃ ಉತ್ಪನ್ನ ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಹ 
ಶಿಷ್ಯ, ನೋ 'ನೆಂಬೊಡೆ. ಸ್ವಸ್ಟ ರೂಸಪಾವಸ್ಥಾ ನವು, ಅದು :ಸಕಲದೃತ್ಯ 'ಭಾಸಾ 
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ತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣಮಾದಾವ ಅಜ್ಜ್ಲನವೋ ಅದರ ನ.ಶವಾಗದೆ ಪ್ರಾಸ್ತ 
ವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ಮೋಕ್ಸಾ ವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಸರ್ವಸ್ರಸಂಚಕ್ಕೆ ಕಾರಣ 
ಮಾದ ಆಜ್ಞಾ ನವ್ಪಳಿಯುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು. "ಒನ್ಮೆ ಬೊದ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದರೆ ಆ 
ವೃಕ್ಷನ್ರ ಪು£ಃ ಹಾಗುತ್ತನ್ನವುಗುವದಿಲ್ಲೊ, ಜಾಗೆಯ ಅಬ್ಬಾ ನವು ನಷ್ಟ 

ವುದನಂತಟ ಪುನಃ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಾದಿ ಪ್ರಪಂಚವು ಉಕ (್ನ್ನ್ಪವ, ಗುವದಿಲ್ಲ, 

೨೮ ಚೊ ಭಾಗ, 
ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಚಾರವು. 

4 ಕರಣ. 

ಸೂ ದೇತ ಏರಸನಿಸ: 

೨ ನೇ ವಿಭಾಗ. 

ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ್ಮುತ್ತಾನಸ್ಸೆಯೊಳಗೆ 
್ ಇ್ ದಿ ಗಿನಿ 9 ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳಿರುವದಿಲ್ಲ 

ಲ್ಲೆ 

ಗ ೆ 
8 ತ 
ಎ 

ಶಿಷ್ಯ ್̀ ರಾಜ್ದಾ -ನಿಗಳಗೆ ೫ ೇವನ್ಮುಕ್ತಾವ ವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಸೂಲಸೂಕ ದಿ ಉಪಾ 

ಧಿಗಳಿರುತ್ತದೆ ಯೋ )? ಇಲ್ಲೋ? ಜಬನದಿಲ್ಲೆ 6(ಮೊಬಿ ಜವೆ » ವ್ಯದಹಾರವಂ 

ಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? ಹಾಗಿರುತ್ತ ನೆಂಬೊದೆ ಅವುಗಳ ನುರಪ್ತ ಹ್ಯಾಗಾಗುವಡು? 

ಗುರುಗಳು:-- ಅನರ ದೃಷ್ಟಿಯಿ ೦7ಪರಿಗುಪಾಧಿಗಳಿ 'ರುವವಿಬ್ಲ, ಪರಂತು 

ಅಜಿ ಶನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಜೇಹ' ಕೈವಲ್ಯ ಪರ್ಯಂತರ ಫಪ್ರಾರಟ್ರ ಯೋಗದಿಂ 

ಅವರ. ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀಹಗಳಿರುತ್ತನೆ ವೆ 6% | ಹೆ ಸವೊಂಜೇ ಜ್ಲನವಾದ 

ಕೂಡಲೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮ್ರುರಬ್ಧಕ್ಷ ಸಂತುವಾ ವಾಗ್ಲೆ ಸ್ಬೂ ಲಸೂಕ ದೇಹ 

ಗಳಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ದ ಗೆ ಚಣ ಹಾಕಿದ್ದ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರುರಬ್ಧ 

ತಿಂರುವಪರ್ಯಂತಶರ ಇದ್ದು, ಮುಂದಿ ತನ್ಪಿಂದ ತ ನೇ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ; ನಂತರ 

ಆವ ಶ್ರದ ಬೊಡ್ಡಿ ಯು ಜೀವಂತವಿರ ಕೆ ಅದು ಪುನಃ -ಉತ ನ್ನನಾಗುತ್ತ ರೋ, 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆಗುವದಿರೆ ಲ್ಲೋ ಹನಗೇ ಬ್ಲಾಸಿಗಳ ಸ್ಫೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹಗಳು 

ಜ್ಸಾ 3_ನನಾದನಂತರ ಏನಕೇ ಕಾಲದವರಿಗೂ ನಿ ತ್ರಾರಬ್ದದಿಂದುಳಿಯಿತ್ತವೆ. ಹಾಗು 

ಪ್ರಕಜ್ಬ ದ ಸಂಗಡ ನಾಠಹೊಂದುತ್ತನೆ; ಅನಲೆ 'ಅವುಗಳಿಗೆ ಮೂಲ [ಬೀಜ] 

ವಾದ ಸ್ವಾತ್ಮಾಜ್ಲ್ನನದನಾಶವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮ್ಮೈಕ್ಯ ಜ್ಞಾ ನಡಿಂದಆಗಿ 
ರುವದರಿಂದ ಅವು ಪುನಃ ಉದ್ಬವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಎಲೈ ಇದು ಹುಟ್ಟುತ್ತ 
ಇಲ್ಲೋ, ಎಂಬ ವಿಚಾರವಂಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂಜೊಡೆ ಇದು 
ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವದೆ, 
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೨೭ ನೇ ಭಾಗ, 

ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮನಿಚಾರವ. 

ಈ ನೇ ಸ್ರೆಕರ-- 

ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹನರಸನಂ. 

೩ ನೇ ವಿಸೂಗ. 

ಹವು ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವದೆ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ಗುರುಗಳೇ ಅದು ಶ್ಯೂಗೆ? 

ಗುರುಗೆಳು - ಕೇಳಯ್ಯ ಬಾಲಕಾ, ಆತ್ಮನ ಪೂರ್ಣತ್ವದ ಅಜ್ಜಾನದಿಂ 
ಅನ:ದಿಕ:ಲದಲ್ಲಿ ತಿಳಯುವ ಭಾವವೆಂದೊಡೆ ಕಲ್ಕನೆಯುತ್ಪನ್ನವಾಯ್ತು. ಅದು 

ಸಂಕಲ್ಪ ವಿಕಲ್ಬಾತ್ಮಕವಾದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು; ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ, ಚಿಂತ 

ನುಶ್ಮಕದಾದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕು ಅಜಿಮಾನಾತ್ಮಕವ:ದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ, ಈ ಪ್ರಕಾರ ನಾಮ 

ಗಳದಕ್ಕೀಬರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆದೇ ಕಲ್ಪನೆಯು ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳಗಿಂದ ವೃವ 
ಹರಿಸುತ್ತಿರಲು:ಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಇಂದ್ರಿಯದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಆ ಇಂದ್ರಿಯದ 

ಹೆಸರು ಒರುತ್ತದೆ. ( ನೇತ್ರಗೋಲಕಗಳೊಳಗಿಂದ ನ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ್ಗೆ ಚಕ್ಷು) 
ಈ ಸಕುರ ಒಂದೇ ರುದ್ಧಶಲ್ಪನೆಗೆ ನೃಲಕ್ಕಿಯಾದಿ ಬೇದೆಗಳಿಂದ ಸರ್ವ ಇಂದಿ 
ಯಂಗಳ ನಾಮಗಳೂ, ಆಂತಶಃಸಲಬೆಣಂಗಳೆ ನಾಮೆಗಳೂ ಬಂದವು. ಏವಂ ಸಪ್ತದಶ 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಶಸು ಕಲ್ಪನಾಮಾತ್ರವದೆ. ಹಾಗು ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವು 
ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಅಧಿವನ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಮರದಿಂದ ಉತ್ಪ ನ್ನವಾಗುವಂಥ 

ಸೂಲದೇಹವಾದರೂ ಕಲ್ಪನಾರೂಪವೆ* ಅದೆ, ಕಲೃನೆಯೆಂದೊದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ದೇಹನ್ರ ( ಚೈತನ್ಯಾಭಾಸ ಸಹಿತವಾದದ್ದು) ತನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೂಪಮಾದ 

ಸತೃಸ್ಟರೂಪವಂ ತಿಳಿಯನಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷಯಗಳೊಳಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಾಗ್ಗೆ ವಿಷ 
ಯಗಳಿಂದೇ ಸುಖವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಂ 

ಗಳ ವಾಸನೆಗಳಂ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಬ್ದಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲದೇಹವು ನಷ್ಪವಾ 

ದನಂತರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ಛದೇಹವು ವಾಸನೆಯರೂಪದಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಆಶ್ರಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿಬತ್ತದೈ) ಆದಕಾರಣ ಪುನಃನಿಸ್ತೃತವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಸ್ತೃತವಾಗುವದೆಿ: 

ಜನ್ಮವ. 

5 ೪ ೮ [೬೬ 
೩೮.1 



ತ ಎ) ಛ್ ಎಂ ್ೀ ಇಬ ಜಾ ತ್ರಾ ಇಲೆ ಸಾ ಎವ ಟಂ 

ಬ ಕ 1 ಚಸಿ ಬ್ ಫೇ ((ೆ ಹ 1 * ಟ್ಞ '.ಆಕಿ್ ಜತ್ತ ಲಅಂಟ! ಶಟಿನಿ ಟ್ಯ್ ( 4 ಿ) 

ಗುರುಗಳು:--ಸ್ವಸ್ವರೂಸದ ಚ್ಹ್ಹಾನದಿಂದ ಅಬ್ದಾನವ ನಷ್ಟ ವಂದನಂತರ 
ಕೋ ಬ್ಯಾವಧಿ ವಾಸ 2 ಸೃವುದಾಗ್ಯೂ ಅಪ್ರ ಚಜ್ಲಫಿಗಳಿಗೆ ಬಂಧಕಗಳಾ 

೦೬ ಟೆ ಬಿ 

ಗುವದಿಲ್ಲ ಉಾಕೆಂದೊಡೆ ಆ ಇಚ್ಚೆ ನಿಷೆಯಗಳೊಳೆಗೆ, ಹಾಗು ವಾಸೆನೆಗಳೆ 
“ಗೈ ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಧರಿಸುವಂಧ ಬೌವರ್ನೆ ಳಗೆ ಸತತ ಆ 007ರ) 

ದಕನ:ರಣ ಬ್ಲಪಿಗಳೆ ವುಸಧೆಗಳು ಒನ್ನಕ್ಕೆ ಕ 1೫0 230 ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ಸೋಗದ್ದೆಶಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಉಪಯೋಗಿಗಳಾಗಿರುಕ್ಕೆ ಭರ್ಜತವಾದ 
ಬೀಜವು ಹ್ಯಾಗೆ ಭಸಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಯದೋ ರ ಹೆ ವದಕ್ಕೆ ಉಪ ಪರೆ 

ಯೋಗಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲೋ ? ಹಾಗೆಯೆ ಮಿಧಾ ಬತ್ವ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸುಟ ಟ್ರದ 
ಇ ಹ 

ಬ್ಹಾನಿಗಳ ಮಸನೆಗರು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ತ ಸ್ರಾರಬ್ಧ  ಭೋಗಾರ್ಥವಾಸಿ 
ಉನಮಯ್ಯೋಗಕೆ ರುತ್ತನ್ನ ಈಕಾ:ಗು ಯ ಆಟ್ಚಿ ನಡ ಆಶ್ರಯದಿಂದ ದೇಹ 

ನಾಶಬನಂತಶರ ವಾಸನೆಗಳಿಕುವವೂ ಆ ಅಚಜ್ರಾ ್ವನವಂಜ್ಞಾ ಸ್ವಿನಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಯೆ 

ನದಿಂದ ನಾಶಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದಕಾರಣ ಆನರ ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಮರಣೋತ್ರರ 

ಉಳಿಯಲಿ ಧಾರ ವಿಲ್ಲಾ ದ6ಂರಣ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ವುಸನೆಗು ಪ್ರಾರಬ್ಧ 

ಕ್ಷಯವಾದನಂ2ರ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗು ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯವ:ದಕಾರಣ ಜನ್ಮವಾದ 
ರಾಗುವದಿಸ. ಇನ್ನು ನೀನೆಂದಿ ಅಲ್ಲೋ! ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಇರಬಾರದು 
ಆನರೆ ಕೇಳು 3 ಚ ಬೃದಿಂದ ಚಾ ನಿನಿಗಳಿಗುದರೆ ೂ ಇಚ್ಛೆ ಹ ಶ್ರನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. 

ರಶ್ಯ ಬೆಗ್ಗೆ ೧೭ ಜ್ರತಪ 7 3 ಇದ ಇ ಸು 'ಸಜ್ವನು ಇನ್ನಗಳಲ್ಲಿ 

ಸತ್ಯೃತ್ವ ಬುದ್ಧಿ ಯಿರುವದಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಆ ಇಜೆೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ರಹ 
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ಗಳುಪಯೋಗ, ಪ್ರುರಬ್ರ ವಿರವಸರ್ಯಂ 

ತರ ವಪ್ರಾರಬ್ರ ಭೋಗದ್ದೆಶೆಯಿಂದಗುತ್ತದೆ, ಮುಂದಾಗುವವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗು ಜ್ಲಾನಿ 

₹9 ೧೬ ಕ್ರ 1 5೨ ಶ್ ಲ್ಲಿ 1೩ ₹೩ ೦ ು ₹1 

* (ಕ್ಕಿ 

೧ ರಾ [ ಕ್ 9 
. 

ಭು ು 
ಈ ಲಿ ವ ಎ ಕಲ. ಕಾಲೆ ಸ, ಆ ಅಲಾ ಇರು ಓಳ ಳಿ ಎಬ ಇಂಗೆ ಬ್ ೪ ಅಲೆ ಎ ಈ ಪ್ರಿಗಿದ್ದುಗಾ ದಾ ಇಳೆ ಖ ೧೯ ಇಜ್ಸುಾ 

ಗಳಿನಿಬ್ಬ ಬ ಜೀರಾ ಆ ಟಾಟ ಹ್ ಸ್ವೀಚ್ಛಾಪು “ಳೆ ಆಲಿಚ್ಛಾ 

ಇ. ಆಳೆ ಇ ಕ್ ಆಷ್ರಾ ಕ್ ಪಿ ಕಾ ಳೆ ಇಷ! ಷಾನ ಎ. ಪಲೌಷ್ಟಬ. ತ ಪ್ರಾರಬ, ಹಾಗು ಪರೀಚ್ಛ್ಚುಹ್ರುರಬ. ಈ ವೃಕನರ ತ್ರಿನಿಧರದ ವ್ರಾರಬ್ಧವಂ 
ಓ €) ತ ಅಜೆ ಡ್ ೨) ಆ) 

ಆ ಭ್ರ ಹಲಾ ಚ್ ಎ ಜಾನೆ ಪಾ ತೆ - ಎ ಎಡೆ 
ವ್ರಕಿಪಂದಿಸುವಂ ನು ಶ್ರುಸಸಗಿಳು ಎಂಥ್ನನಾದ ಅಪ್ರ 

ದ ಟ್ರಾಲ್ 

ಹ ಉದಾ ನ ಎಾಳಷ್ಷ್ಸ್ಬಾ ಲಾತ ಆಲ) 
ಉಲ ತೌ ಜಿ) ಓ೦೫ರಿಸ್ರು, 

೮ ಟ್ರ ವ್ 
ಗ ಇಳೆ ಇ 

ದು ನಿಕಿ ೨) ತ4ರಣ. 

ಉಗಾರ ಎಪಿ ಎಲಿ) ಕಳ ದಗ ಇಲೆ ಸ 

ಲ ರ್ಟ ಟಬು ಗ ಟುಗುಲಿ ಟಂ 

ಅ 
ಜಿ ನೀ ನಿಜ ಗೆ. 

ಕಾಣ ಅಲ್ ಉಗ ಸಾಲೆ ಜಾರ ಕಾಲ ಇಂ) ಎಮು ಇದ ಎಷ್ಯಾ ಇಡಿ ವಾ ಲೆ ಅಸ್ಮಿ 

ಬ. ದ್ಮ ಶನಿಯ ಒರಿಸಿನಿದ್ದ ರಜನೀ ಯಖ್ರ ಆ ಲ ಂಪ್ರ. 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ; ಭವಭಯ ಹುಂತಛೇ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹವ್ರು ಕಲ್ಪಣುಮಾತ್ರ 
ವಜ; ಹಾಗದುಬ್ಬ್ಬನದಿಂ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆಂದು ಹಿಸ್ರ ಹೇಳಿದಿರ:ದರೆ ಕಲ್ಪನು 

ಕ ಲ್ಪ ಕ್ೆ ಎ1 ಡಿ ಅೃಧ ಕ್ರಾದಿ್ಷ ಎ 9 2 ್ತೀಣೆ 7 *) ಕಾಲನಲ್ಲುದಂೂ ಆತ್ಮಂಗೆ ಇಗಾರಿವನಯಿದೃಿಕೆ ಇಲ್ಲೂ? | 

ಗುರುಗಳು:- ಹಿ ಬ ಲರು ಯೋಗ್ಯಸ ಒರಣನಂ ಮಾಡಿದಿ ನುನು 

ನನಗೆ ಸೂಕದೇಹನಿರಸನವಂಸೇ ನಿತ್ತಿದೆ, ಪಎಂಂತು ಥಿನ್ಫಪ ಶ್ರ ಂಗಮಿಶ್ನ್ಚರಂ 
ಊಂ ಎ) ಕೈ ಆ ಟ್ಮ ಜ್ ತ್ಮ “ಇದಿ 

ಗಳಂ ಹೆಳುವುಗ್ಗೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರಸ್ಥಿ ತಿಯ ಕಡಿಗೆ ತಿರಿಗದಿ. ಆದರೆ ಈಗ 
) ಇಡಿ ತಿ ್ರ ಎರೆ ತ ಕ್ಯಾ) ಕ್ರ 

ಟ್ರ ಸೂನ್ಷಿ ಬೇಹನಿರಸನವಂ ಹೆೊಳುಶ್ತೇನೆ, ಕರು, ಇಲಯ್ಯಾ, ಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹ 

ವೆಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆಯು, ಅದು ಅಜ್ಜ ನದಿಂದದಜೆಂದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯ 
ತ್ವದಿಂದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕನ-ದಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ ವಿಸು 
ವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಬ. ಹಾಗು ಐರೆಡನೆಃ ಯಸೆ ಈದರೂ ಪಸ್ತುನಿನೊಳಗಾ 

ಯ್ರೇನೆಂಬ ನಿಚಾರಮಾಡಲಿಕ್ವಾದರೂ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದೊಡೆ (ಆತ್ಮಾನಾ 
ಇಡವ ೫. ಏನಂಗ್ರ ಆಸೀನ್ಸಾನ್ಯತ್ಕಿ ಂ ಚನ) ಇತ್ಯಾದಿ ರೃತಿವಚನಂಗಳಮೇಲಿಂ 
ದ ಆತ್ಮನಹೊರ್ಶೆ ಅನ್ಯವಸ್ತುವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಮೆಲಿಂದ ನೋಡಲುನಿ ಶಲ್ಪನೆ 
ಗಾಶ್ರಯವೆ ಇಲ್ಲ. ಕುಗುಂಧಃರದ ಹೊತು." ಭಾಸಿಸಿದ ಶಲ್ಪನೆಯು ಸತ್ಯವೂ 

ಮಿಥ್ಯವೋ?, ಇದನ್ನು ನೀನೇ ನಿಚಾರಮಾಡಿ ನೋಡು , ರಜ್ಜುನಿನಮೇಲೆ ಭಾಸಿ 
ಸಿದ ಸರ್ಪವು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭೀಸಿಸಿದ ಕಾಠಣ ಆದು ಹ್ಯಾಗೆ ಅಸತ್ಯವೋ 

ಹಾಗೇಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇಹ ( ನಿರ್ನಿಕಲ್ಪಕನುದಾತ್ಮ ನನ್ಸಿ ಭಾಸಿಸಿದ ಕಲ್ಪನೆಯು ) 
ಆ ಜಜ್ಞಾಫಧಿಂದ ಭಾಸಿಸಿದಕಾರಣ ಮಿಥ್ಯವೆಂದು 4ಿಳಿಯಬೇಕ್ಕು ತನ್ನ 



೪೧ 

ಪೂರ್ಣತ್ವಾದಿಲಕ್ಷಣಗಳ ಅಜ್ಞಾನದಿಂ ಕಲ್ಪನೆಯು ಭಾಸಿಸಿತು. ಆದಕಾರಣ 
ಅದು ಮಿಧ್ಭೃವದೆ. ಹಾಗದು ತನ್ನ ಪೂರ್ಣಶ್ವಾದಿಗಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಷ್ಟ 

ವಾಗುವಂಧಾದ್ದದೆ. ಇನ್ನು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹ್ಯಾಗೆ ನೆಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ? ಹೀಗೆ 
ನೀನೆಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳು ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣಬ್ರಹ್ಮವೇ ಇದ್ದೇನೆ; ನನ್ನ ಹೊರ್ತು ಏನೇ 
ನಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜೀವನಿಗೆ ದೃಢಜ್ಞಾ ನವಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥವಂತು ಇಲ್ಲೇ 
ಇಲ್ಲ; ಹಾಗು ತುನು ತನ್ನನ್ನು ಕಿಳಿಯುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲಾದ ಕಾರಣ 
ಜೀವನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತಿಳಿಯುವ ಮರಿಯುವ ಭಾವಗಳ ತ್ಯಾಗವಂ ಮಾಡು 
ತ್ತಾನೆ. ಆ ಭಾವಗಳೇ ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇರಲಿ. ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಕಲ್ಪನಾ ನಾಶವಾದನ್ನಿ ಜೀವನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪಕನಾಗುಶ್ತಾನೆ. ಆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಜ್ಹ್ಹಾ 

ನಕ್ಕೆ ಏಕದೇಶಿತ್ವವು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಗೆಂದೊಡೆ ತಿಳಿಯುವ ಮುರಿಯುವ 

ಭಾವಗಳಿಲ್ಲದೆ ದ್ವೈತ ಭಾವವು ಹ್ಯಾಗಿರುವದು ? ಯಾಕೆಂದಲ್ಲಿ ಕೇಳು. ತಿಳಿಯುವ 

ಮರಿಯುವ ಭಾವಗಳಿಲದೆರಡನೇ ವಸ್ತುವದೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೆಂಬ ಭಾವನೆಯಾ 
ಗುವದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆರಡನೇ ವಸ್ತುವಜಿ ಅಧವಾ ಇಲ್ಲೆ ಂಬುವದೇ ದ್ವ್ಬೈ ಭಾವವು. 

ದ್ವೈತವಜಿಂಬ ಭಾವನೆಯಹೊರ್ತು ತಿಳಿಯುವ ಭಾವ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; 

ಹಾಗು ತಾನು ಏಕದೇಶಿಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯೆ ಹೊರ್ತು ದ್ವ್ವೈೈತವದೆಂಬ 

ಎವಸೆಯುತ್ಪನ್ನವಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತಾನು ನಿಕದೇಶೀಯೆಂಬ ಭಾವ 

ನೆಯಿರುವದಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ಕಲ್ಪನೆಯಾದರೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆಯಿಲ್ಲಾದ 

ಕಾರಣ ದ್ವೈ,ತವಾದರಿರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಲ್ಪನುತ್ಯಾಗವಂ 

ಮಾಡಿದೊಡೆ ಜೀವನು ವರಿಪೂರ್ಣ,ಅದ್ವೈತಮಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ವೇತಾಸಾಗುತ್ತಾರೆ, 

೨೮ ನೇ ಭಾಗ. 
ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಚಾರವು. 

೨ನೇ ಪ್ರಕರಣ 
ಕಾರಣ ದೇಹ ನಿರಸನಂ. 

'ಶಿಷ್ಯ:-- ಹೇ ಗುರುರಾಜ್ಕ ಸ್ಫೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಮಾದ್ದಾವ 
ಅಜಾನ್ಹವೂ, ಅದರ ನಿರಸನವಂ ಹ್ಯಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಗುರುಗಳು:-- ಹೇ ವತ್ಸ, ನಿನ್ನ್ನ ಪುಶ್ನದ ಉತ್ತರವಂ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ; 

ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತದಿಂ ಶ್ರವಣಮಾಡು. ನಾನಾರೆಂಬುವದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯುವದಿ 
ಲ್ಲೆ ಂಬುವಜೇೀೇ ಅಜ್ಲಾನವು; ಅದೇ ಅವಿದ್ಯೆಯು; ಹಾಗದೇ ಕಾರಣದೇಹವು. 

ಸ್ಥೂಲಸೂಕ್ಷ್ಮದೇಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಡದ್ದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣದೇಹೆ 
ವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಹಾಗು ಆದರಿಂ ಅಜ್ಞಾನಿಪುರುಷನು ಆತ್ಮನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ 

ದಿಲ್ಲಾದ್ಧರಿಂದ ಅದಕ್ಕೇ ಅವಿದ್ಯೆಯೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ಶುದ್ಧ ಮಹಾಸ ವಿದೃಂ) 
ಇತ್ಯಾದಿ ವಚನಗಳಿಂದ ಶೃತಿಯಾದರೂ ಆತ್ಮನ ಶುದ್ಧತ್ಚವಂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಇದರಮೇಲಿಂದಾತ್ಮಂಗಜ್ಜಾ ನವಿಲ್ಲ; ಹಾಗು ವಿಚಾರೆದಿಂನೋಡಲಾಗಿ 
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ಆತ್ಮಂಗಜ್ಹಾನವಾಗೇ ಇಲ್ಲೆ ಉಬುವದು ಸ್ಪಪ್ಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಗೆಂದಲ್ಲಿ 
ಕೇಳು. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅಜ್ಜಾ ನನ ದೊಡೆ. 'ಅಜ್ಞಾನವಾಯ್ತೆ ೦ಬುವದನ್ನು ತ್ಯ 

ತಿಳಿಯುತಿ ತ್ತಿದ್ದನು 9 ಅಜ್ಜ ನಕಾರ್ಯವಾದ ಸಕಲಪ್ರೃಪಂಚವಂ ತು ತಿಳಿ 

ಯುತ್ತಿದ್ದನು 1 ಹಾಗು ಸೂಕ್ಷ ಟೀಹಕ್ಕೆ ಸ ಸುಷುನ್ಛ್ರವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಜಾ ನಾಳನರ 

ಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಾಪ್ತ ವಾದಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಚು ತಿಳಿಯುತ್ತಿ ದ್ದನು] ? ಇದರ 
ಮೇಲಿಂದ ಆತ್ಮಂಗೆ ಅಜ ನವಾಗೇ ಇಲ್ಲ. 

ಶಿಷ್ಠ: ಸುಮುಪ್ರಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ಅಜ್ಜಾನವಂ ಪ್ರಕಾರಸುತ್ತು 
ಟಿ” 

ನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತಿ ರಾದರೆ ಹಾಗೆನ್ನನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ, 
ಗೆರುಗಳು:-- 'ಎಲ್ಫೈ ಸುಷುವ್ಯ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ಸುಖುಜ್ಜಾನಂಗಳಂ ಚಿತ್ತು 

ಪ್ರಕಂಶಿಸದಿದ್ದರೆ ಜಾಗರ ಪನಿವಪ್ತ ಬಿ. ದನಂತರ ಇ ೨ವ್ಚು ಉಾಲಹವರಿಗೂ ನಾನೇನು 

ಕಿಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗು ಸುಖರೂಪಸಿದ್ದ, ಈ ಪ್ರಕುರ. ಕಿನಿಭವವಂ ಬೇವವತು 

ಹ್ಯಾಗೆಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನ? ಯಾಕೆಂದೊದೆ ಜೀನನು ಸುಪುಸ್ತಿಯಲ್ಲ ಅಚ್ಚ್ಚನಿನಕಾ 
ರತಾಗಿರುತ್ತಾ ತೆ" ಆದಕಾರಣ ಅತಂಗೆ ಅಲ್ಲಯ ಅನುಭವವು ಹ್ಯಾಗೆ ಒರುವದು? 
ಹಾಗನನುಧೂತವಾದ ಸುಮಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವು ಆತನು ಹ: ಸಿಗೆ ರಳು 
ತ್ರಿ ತ್ತಿದ್ದನು ) ಪರಂತು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಮೇಲಿಂದೆ ಆಸ್ಮನು ಅಚ್ಚು ನಿನವಂ 
ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟ ವಡೆ 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹಾಗಾದರೆ ಜಂ ಗರಾವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗಣ ಅನುಭವದ ಬೊಧವು 

ಅನುಭವಿಸುವವನ ಅಂತಃಕರಣಕ್ಕೆ ಹು ಗಾಗುತ್ತ ದೋ, ಹಾಗು ಅವನು ಆ 
ಅನುಭವವಂ ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ "ಪ್ಯಾ ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ನೊ ಹಾಗಿಯೇ ಸುಷುಪ್ತಿ 

ಯೊಳಗಣ ಅನುಭವದೆ ಬೋಧವು 4 ಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ? ಹಾಗು 

ಅನುಭವವಂ ಅನುಬವಿಸುವವನು ಅದೇ ಅವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ 

ಶಕ್ತನಾಗುವದಿಲ್ಲ? ಇದನ್ನೆನಗೆ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. 
ಗುರುಗಳು ಕ್ ನಿನ್ನ: ಪ್ರಶ್ನ ೦ಗಳುತ್ತ ರವಂ ದ್ಧ ು ಂಶದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ 

ಶ್ರವಣಮಾಡು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಳ ಅಲಂಕಾರವು ಜಾಂ 19ಗೆ ಬಿತ್ತು. ಗ 

ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬಪುರುಷನಿಗೆ ಹೇಳಆುಗಿ ಆ ಪುರುಷನು ನೀರೊಳಸೆ 

1 ಕೆಳಗೆ ಹರ ಪ್ರುರಬ್ಧ ವತುತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಲಂಕಾರವು ಅವನಿಗೆ 
ಶಿಕ್ಕಿತುು. ಆಗ್ಗೆ ಆ ಪುರುಷಂಗೆ ಈ “ಆನಂದಕಾರಕ ಚಕ ವೂ ಆ ಸ್ತ್ರೀ 
ಯಳಿಗೆ ದಾ ವಗ್ಗ ಹೇಳ್ವೆನೆಂಬ ಉತ್ಸುಕತೆಯುತ್ತನ್ನವಾಯ್ತು; ಪರಂತು ವಾಗ್ಸೀ 

ವತೆಯಾದಗ್ಬಿ ಗೂ. ಜಲಕ್ಕೂ ನಿರೋಧವಿದ್ದ ಜಾ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ 

ಲಿಲ್ಲಾ ಜಕಾತಿ ಮೇಲೆ ತತ ಅರುಭ 'ವರ್ತಮಾನವಂ ಹೇಳಿ 
ದನು” ಇಲ್ಲಿ ಜಲದೊಳಗಿದ್ದಾಗ್ಗೇ ಅವನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ಅವನಿಗೆ ಜಲ 

ದೊಳಗಿರುವಪರ್ಯಂತರ ಅಲಂಕಾರವು ಶಿಕ್ಕಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ... ಹೀಗೆ ತಿಳಿಯುವದು 

ಹ್ಯಾಗೆ ಮೂರ್ಬತ್ರವೋ ಹಾಗೇ ಅತ್ಮನು ಸುಷುಪ್ಛೂವಸ್ಥೆ ಯೊಳಗಿದ್ದುಗ್ಗೆ ಸುಖಾ 
ಜ್ಲಾಗಳನುಭವವಂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ ಆತನಿಗೆ ಆಗ್ಗೆ ಅನುಭವವೇ ಆಗಿಲ್ಲ 



೪೩ 

೬ ಬಕ ೬ ಹೀಗೆಂಬುವದಾವರೂ ಮೂರ್ಮತ್ರವ್ರ, ಆತ್ಮನು ಸುಮಶ್ತಿಯೊಳಗೆ ಸುಖ: 
ಜ್ಞ್ಞಾನಂಗಳಂ ಸ ಪ್ರಳ.ಶಿಸ ಸುತ್ತಾನೈೆ "ಸರಂತು ಆಗ್ಗೆ ಆಂತಃಕರಣವು ಅಜ್ಞಾನ 

ಕಾರಮಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸುಖಾಜ್ಞಾನಂಗಳ ಬೊಧವಾಗುವದಿಲ್ಲ; 

ಹಾಗು ಆ ಅಂತಃಕರಣುಂತರ್ಗತಗಳಾಗಿರುವಕಾರಣ ಸಕಲೇಂದ್ರಿಯಗಳಾದರೂ 
ಅಜ್ಜಾನಾಕಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ವೆ, ಆದದರಿಂದ ಆಗ್ಲೆ ವತ್ತ ಬರುವದಿಲ; 

ಮತ್ತು ಹೇಳುವವ ಜೀವನಾದರೂ ಒ'` ಧ್ಯಾಂತರ್ಗರತ್ವದಿಂ ಆಜ್ಞಾನಾಕಾರವಾಗಿ 

ರುವಕಾರಣ ಹೇಳುವದಾಗುವದಿ ಜ್ರ ಪರಂತು ಆ... ೫೩% ವದಾರ್ಥಂ 
ಗಳ ಸ್ಮೃವಯಾಗುವದು ಸಂ”ಏಸುವದ್ಗಿ ಹಾಗು ಸು ಖಾಜ್ಞಾನಗಳಸ್ಕೃ ತಯು 

ಜಾಗರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತದ:-ದಕ.ರಣ ಆಅನ್ರಗಳು ಅನನುಭೂತಗಳಲ್ಲ; ಅನುಭೂತಗ 
ಳವೆ. ಪರಂತು ಸುಮಕ್ವಿಯಳ್ಳ್ಯ ಜೀವಂಗೆ ಜ್ಲನವಾಗುವದು ಸಂಭವಿಸುವಬಲ್ಲಾ 
ದಕ೬ರಣ ಆ ಅನುಭವವಂ ಅತ್ಮನೀ ವ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆಂದ. ಸ್ಪಷ್ಟವ. ಗುತ್ತ ಬಿ, 

ಹೇಶಿಫ್ಯ, ನೀನೇ ಹೇಳಲ್ಲೋ, ನನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳೆ ಯುವದಿಲ್ಲಿ ಂಬದನ್ನು 

ಅಚ್ಚಿನನ್ನ ಪ್ರಕಸಿತಿಮತ್ತದೊೋ ? ಆತ್ಮುಗ್ರ*ುಶಿಸುರ್ತುರೋ " 

ಶಿಷ್ನ ಅಜ್ಞನವಾನು ತಿಳಿಯಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವ:ಗದ್ಯು ಆದಕಾರಣ 

ತಾವು ಹೇಇದ ಪ್ರಕರ ಸ್ವಾತ್ಮುಚ್ಮನವಂ ಪ್ರಕನಎಸುವದವಕ್ಕೆ ಅಮು ಹ್ಯಾಗೆ ಸಮ 

ರ್ಥವಾದೀತು ? ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ್ಮನಃ ಪೃಕಾರಿಸುತ್ತನೆ 

ಗುರುಗಳು:-- ಆವಿದೈ ಐರುವವರ್ಯಂತರ ಸುನು ನನ್ನನ್ನು ತಿಳಿಯುವ 

ದಿಲ್ಲವೆಂ ೦ಬುವದನ್ನು ಆತ್ಮನೇ ವುಕಾಶಿಸುತ ತ್ತುನೆ; ಹೌರಾ ಸುಕ ಫಿ ಯಳ್ಪಿ ಅಚ್ಚಿನ ನನಿ 

ರುತ್ತ ದಂಬುವದನ್ನು ಆತ್ಮನೇವೃ)ಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಿಂಗೆರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸುಹುಪ್ತಿಯೆೊಂಬ 
ಧ್ ಅನಸ್ಥಾಪ್ರಿತಯಕ್ಕೂ ಅದರೊಳಗಣ ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಜ್ಞಾನಾಜ್ಞ್ಯಾನಬಂಧ 
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ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಆತ್ಮನೇ ವ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಥಿತ್ಯಪ್ರಕಃ:ರರೂಪನಾದ 
ನದು ಆತ್ಮನಿಗಜ್ಹನವದೆ. ಅಧವಾ ಆತ್ಮನೇ ಸ್ವತಃ ಅಜ್ಜಾನರೂವನಿದಾ ನೆಂಜು 

ಹ್ಯಾಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದೀತು? 

ಶಿಷ್ಯ:-- ಹಾಗೆಂಬುವದು ಸಂಭವಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಮಂಗಜ್ಜ್ಹನವ್ತಿ 

ಹಾಗು ಅತ್ವ ಅಜ್ಜುನನಬ್ಲ; ಅಜ್ಜಿ ನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿದ್ದ ನೆ. 

೨೪ ನೇ ಭಾಗ. 
ಆತ್ಮಾನಾತ್ಮ ವಿಚಾರವು. 

ಒನೇ ದ ಪ್ರಕರಣ. 

ಮಹಾಕಾರಣ ದೇಹ ನಿರಸನಂ. 
ಗುರುಗಳು:-- ಹೇ ಶಿಷ್ಯ, ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವಾದರೂ ಶುದ್ಧುತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ; ಹ್ಯಗೆಂ 

ದೊಡೆ ಆತ್ಮಂಗಜ್ಜಾ ನವ-ಗೇ ಇಲ್ಲ ಟಗ ಅಧಿಷೃಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಆದ 

ಕಾರಣ ಅಜ್ಜಾ ನಕ್ಕೆ ಆಧಾರವೇ ಇಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಆಧಾರದ ಹೊರ್ತು ಅಜ್ಜನಕನ್ಯ 



೪೪ 
ತ್ಚತ್ತಿಯು ಸೆಂಭನಿಸು ನದಿಲ್ಲ.. ಇದರ ಮೇಲಿಂದ ಅಜ್ಞಾನವೇ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಲ್ಲೆಂ 
ದಮೇಲೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯವಾದರೂ ಉದ್ಭವಿಸಲಿಲ್ಲೆಂಬುವದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈಫೃಕಾರ ಸಿಕಾರ್ಯಾಜ್ಞನವಾವಕ-ಲದಲ್ಲಾ ದರೂ ಆಗಿಲ್ಲೆ ಬರೊ ಆತನು 

ದಾವವಸ್ತುನಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯುಗುವನು ? ಅದಕೆ ಆತ್ಮಂಗೆ ಸಾಕ್ಷಿತ್ವವಾದರೂ ಇಲ್ಲ. 
ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸಕ್ರಿತ್ತರದಿತ ನಿತ್ಯಸಿಾಎಕ್ಷಿಯೆಂದೂಡ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನಾಶ್ರ ( ನಿರ್ವಿಕಲ್ರ 

ಜ್ಞಾಾನರೂವ ) ೫ ನೆ.ಸಾಕ್ಷಿತ್ವಕ್ಕೇ ಮಹಾಕಾರಣದಬೀಹವೆಂದೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
ಈ ಸ್ರಕಾರಅತ್ಠನಾತ್ಮ ಯ ನಿನಗೆಹೇಳಿದೇವೆ 

ಬೇಹದ ನಿರಸನವಂ ಹ್ಯಾಗೆ ವಾಣಡಗ್ಬ್ಟಿತೋ, ಹಗೇ ಈಗ್ಗರನ ಮೂಲ ಪ್ರಕೃತಿ 
ನಾಮಕ ಪೇಹದ ನಿನನನವಂ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೆೌ”ಬೆ ಎರಡೂ ಸದಣಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮ 

ಸ್ವರೂನವೂಂದೇ ಅಷ್ಟ್ವೈತ ಸಿನಿಗಕಾರ ನಿವಿಸಲ್ಪಕ ಜ್ಲಾನಧನ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಠ 

ಬ್ರಹ್ಮವೇ ಆಡ ಅದೊ ತನನೆಂದು ತಿಳಿಯುಬೇಕು. ಅಮೇಲೆ ತಿಳೆದ 

ದನ್ನು ಆಹೋರ-ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯುಸಿಸಿ ದೃಢಮಾದಬೆೇ ಕು. ದೃಢವಾದ ಅಹಂ 

ಬ ಕಿಸೆ ನೈಯುಲ್ರ ಪುರುಷಂಗೆ ವಿಧಿನಿವೇಧಗಾ೦ ಹೇಳುವದಕ್ಕೆ ವೇದಗಳಾದರೂ 

ಸಮರ್ಧಗಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ಯರು ಹ್ಯಾಗೆಸಮರ್ಧರುದಾರು] ? ಹಾಗು ದಾವ 

ನಾದರೂ ಮೂರ್ಜಿನು ಅವನಿಗೆ ವಿಧಿನಿನೇಧಂಗಳಂ ಸೇಳಿದನಗಳಣ್ಳು ಅವನಿಗೆ ಫಲಂ 

1ಳ ಜರೂರವಿಲ್ಲಾ ದಕಂರಣ ಆವನು ಅದನ್ನು ಮನ್ನಿ ಸುವದಿಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಕಾರ 
ಸೇವನ್ಮುಕ್ತಂಗೆ ಹೇಳುವದು ಹಾಗು ಆವನು ಕೇಳುವದು ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲಾ ದಕಾರಣ 

ಗ್ರಂಧವಂ ಸಮಾನ್ತ ಮಾಡಬೇಕಾದೊಡೆ ಎಲ್ಲಿವಾಚಿಯೇ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿಗ್ರಂಥೋ 

ಕೃತ್ತಿಯು ಹ್ಯುಗಾಯ್ತು? ಹಾಗೆಶ್ಲಿಉತ್ಪತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲೋ, ಅಲ್ಲ ಸಮಾಶ್ರಿ 
ಯಾದರೂ ಹ್ಯಾಗೆಸಂಭವಿಸುವದು ? 
ಇತಿ ಶ್ರೀಮದದ್ವೈತ ಸಚ್ಚಿದಾನಂಜೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಮತ್ಸದ್ಮನಾಭಯತೀಂದ್ರ 

ವಿರಚಿತ ದಾಸಬೋಧ॥- 

ಸಿ ಸಮಾಪ್ತ ಃ ಡ್ರಾ 








